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Voorbereidingen Kerkbalans van start

Actie Kerkbalans 2019 gaat op 19 januari van start. Maar oplettende parochies beginnen nu al met de
voorbereidingen. De campagnematerialen worden nu besteld. En er zijn nog veel meer zaken die
parochies nu al kunnen doen om de campagne 2019 tot een succes te maken. Het Kerkbalans-seizoen is
geopend verklaard!

2e editie fotowedstrijd: ‘Jouw kerk in beeld’
Vorig jaar deden veel kerkleden mee aan de eerste editie van de Nationale fotowedstrijd. Het leverde prachtige
beelden op over het kerkelijk leven! Tijd voor een nieuwe editie. Alle parochianen kunnen eraan meedoen.
Deelnemers worden gevraagd om met een foto te laten zien wat de kerk voor hen persoonlijk zo waardevol
maakt.
Voor parochies is de fotowedstrijd een mooie gelegenheid om Actie Kerkbalans vroeg onder de aandacht van
parochianen te brengen. Op de website van kerkbalans is alles over de wedstrijd te lezen.
Lees meer over de fotowedstrijd

Klinkende start! Lokaal startmoment
Samen als gelovigen en parochie Actie Kerkbalans starten; daar gaat veel kracht vanuit! Zo krijgt de actie een
feestelijke introductie en weten mensen dat de kerk geld nodig heeft. In voorgaande jaren klonk op veel plaatsen
de kerkklok voor de kerk bij de start van Actie Kerkbalans. En er zijn meer manieren voor een klinkende start.
Wat te denken van een lokale fototentoonstelling: Uw kerk in beeld? Als bron van inspiratie kunnen parochies
gebruik maken van de handvatten voor de fotowedstrijd en het inluidmoment. Deze zijn te vinden de website bij
de downloads onder Inluidmoment en startmoment.
Tips voor het organiseren van een startmoment
Fotowedstrijd in uw kerk

Webshop sinds 13 september open
Sinds 13 september kunnen actiematerialen besteld worden in de webshop. Er zijn folders, posters, enveloppen
en antwoordkaarten te vinden. Naast de kant-en-klare materialen, kunnen parochies ook actiematerialen op maat
maken. Eenvoudig om te doen én een verhoging van de attentiewaarde. Want materialen op maat worden beter
gezien en gelezen.
Naar webshop Kerkbalans

Foto: de winnende foto van de 1e fotowedstrijd

