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Nieuw product voor Actie Kerkbalans: eerste honderd deurbanners gratis  
 
Actie Kerkbalans introduceert een nieuw product: de deurbanner met de slogan ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. Met deze deurbanner kunnen parochies en gemeentes op een nieuwe, 
aansprekende manier hun eigen Actie Kerkbalans onder de aandacht brengen. Met Actie 
Kerkbalans zamelen kerken in heel Nederland geld in voor de plaatselijke parochie of gemeente. 
De Actie is zeker in deze tijden van inflatie en stijgende energiekosten onmisbaar. De eerste 
honderd deurbanners die worden besteld, zijn daarom gratis. 
 
Een deurbanner van stevig doek: het is een stijlvolle en professionele manier om Actie Kerkbalans 
optimaal zichtbaar te maken! Van 14 tot 28 januari 2023 vragen kerken in heel Nederland hun leden 
met de Actie Kerkbalans om een financiële bijdrage voor de eigen, plaatselijke parochie of gemeente. 
De deurbanner wordt dit jaar geïntroduceerd om lokale organisatoren van Actie Kerkbalans te 
helpen de actie te promoten en onder de aandacht te houden. De deurbanner is met elastieken 
eenvoudig vast te maken aan de achterkant van de deur en herinnert kerkleden telkens wanneer zij 
de deur passeren op een leuke manier aan de actie.   
 
Eerste honderd deurbanners gratis 
Actie Kerkbalans onderstreept de noodzaak voor parochies en gemeentes om veel geld in te zamelen 
voor hun eigen plaatselijke Actie Kerkbalans. De financiële steun van kerkleden is onmisbaar voor het 
functioneren en voortbestaan van kerken. Dit geldt zeker in de huidige tijd, waarin de inflatie en 
stijgende energiekosten ook plaatselijke gemeenschappen raakt. De bijdrage van kerkleden is hard 
nodig om overeind te blijven. De landelijke organisatie van Actie Kerkbalans ondersteunt plaatselijke 
kerken waar mogelijk in de voorbereiding en promotie van de actie. Daarom worden de eerste 
honderd deurbanners gratis ter beschikking gesteld: vijftig stuks voor de eerste aanmelders uit de 
deelnemende protestantse kerken en vijftig stuks voor snelle beslissers uit de deelnemende 
katholieke kerken. 
 
Over Actie Kerkbalans 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de 
Oudkatholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken 
kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans. Jaarlijks vragen geloofsgemeenschappen hun 
leden in de tweede helft van januari om een financiële bijdrage voor hun eigen plaatselijke parochie 
of gemeente. Kerken krijgen geen subsidie en daarom zijn deze inkomsten nodig om het kerk-zijn 
invulling te geven.  
 
Vanaf nu te bestellen 
Kerken en parochies kunnen de deurbanner bestellen op kerkbalans.nl/webshop. De eerste honderd 
exemplaren zijn gratis te reserveren. 
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NOOT VOOR DE PERS  
Wilt u meer weten over Actie Kerkbalans? Neem contact op met Anna Kruse, woordvoerder Actie 
Kerkbalans, a.kruse@rkkerk.nl. 


