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1.  Informeer bestaande vrijwilligers
Tijdens de Actie Kerkbalans 2022 in januari hebt u vrijwilligers nodig 
die de folders of brieven bij parochianen of gemeenteleden thuis langs-
brengen. Welke vrijwilligers van de afgelopen Actie doen dit jaar weer 
mee? Laat hen weten hoe blij u bent dat u weer op ze mag rekenen. 
Vertel wat dit jaar het doel van de Actie is en wat er in grote lijnen van 
ze wordt verwacht. 

2.  Werf nieuwe vrijwilligers
Misschien doen niet alle vrijwilligers dit jaar weer mee. Of misschien 
kunt u wel een aantal extra handen gebruiken voor het langsbrengen 
van de brieven/folders bij de kerkleden thuis. Ga op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers, bijvoorbeeld met een oproepje in het kerkblad of door  
gericht mensen (of misschien een huis- of studiekring) te vragen.
Bekijk de oproep.

3.  Maak de brief definitief
In september hebt u nagedacht over de brief waarmee u kerkleden gaat 
vragen bij te dragen. Tijd om de brief definitief te maken! Staat uw concrete verzoek er helder in?  
Het helpt om specifieke doelgroepen gericht aan te schrijven. Bekijk hier de voorbeeldbrieven.

TIP: richt de brief aan mensen persoonlijk, dat maakt het appél sterker. Maak de brief aansprekend 
met foto’s uit de beeldbank.

4.  Bestel de materialen
In september hebt u nagedacht over de folders, brieven, posters en/of enveloppen die u nodig hebt 
voor de Actie Kerkbalans 2022. Tijd om te bestellen! Houd u rekening met de besteltermijnen: uiterlijk 
in oktober besteld, betekent levering in de eerste weken van december. Als u later bestelt, ontvangt u 
de materialen ook later. Bij een bestelling in december kunnen we levering vóór aanvang van de actie 
niet meer garanderen.
Ga naar de webshop
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https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2021/08/stap2_Oproep-vrijwilligers-Actie-Kerkbalans-2022.zip
https://www.kerkbalans.nl/downloads/
https://www.kerkbalans.nl/downloads/
https://www.kerkbalans.nl/webshop/

