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Actie Kerkbalans 2018

Komende maand vindt weer de Actie Kerkbalans plaats, de jaarlijkse fondswervingsactie voor de lokale
kerken. Het bisdom roept alle parochies op om hier actief aan deel te nemen. Op zaterdag 20 januari is er
in Baarn een landelijk startmoment. Maar ook op lokaal niveau is het goed om rond die datum aandacht
voor Kerkbalans te vragen.
“Veel kerkbesturen zijn huiverig om parochianen om een bijdrage te vragen, maar dat is nergens voor nodig,”
zegt woordvoerder Matheu Bemelmans van het bisdom Roermond. “Tijdens een inspiratieochtend die we
afgelopen najaar hebben gehouden, bleek juist dat het heel goed werkt als de kerk mensen rechtstreeks om een
financiële bijdrage durft te vragen. Mensen zijn best bereid om iets te geven, maar willen gevraagd worden.”
Stappenplan
Landelijk is er veel materiaal beschikbaar om in een parochie of cluster van parochies een eigen campagne voor
Kerkbalans op te zetten. “Belangrijk is dat parochies voor een persoonlijke aanpak kiezen,” zegt Bemelmans.
“Elk jaar dezelfde standaard brief werkt niet. Een persoonlijk en op de doelgroep afgestemd verzoek wel.”
Volgens Bemelmans moeten parochies niet bang zijn om nieuwe doelgroepen aan te boren en om de bestaande
doelgroep te vragen iets meer te geven.
Op de website van Kerkbalans is een uitgebreid stappenplan voor parochies te vinden om een eigen campagne
voor de Actie Kerkbalans op te zetten. Het bisdom is ook bereid om parochies daarbij te ondersteunen of voor
kerkbesturen presentaties over een nieuwe aanpak van de Actie Kerkbalans te verzorgen. Parochies kunnen
daarover contact opnemen met de persdienst van het bisdom.
Actie 2018
De Actie Kerkbalans loopt officieel van 20 januari tot en met 3 februari. Maar parochies kunnen het hele jaar
door initiatieven ontwikkelen voor kerkbalans. Het motto van de campagne 2018 luidt ‘Geef voor je kerk’.
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