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Materialen Kerkbalans tijdig bestellen

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Zo luidt de slogan van de Actie Kerkbalans 2021. Het landelijk
campagneteam heeft weer allerlei materialen met deze slogan ontworpen. Ook zijn er frisse nieuwe
campagnebeelden gemaakt voor de posters, flyers en andere uitingen.
Alle parochies hebben recentelijk een brief ontvangen om het PR-materiaal voor de Actie Kerkbalans van
januari te bestellen. Bestellingen dienen uiterlijk maandag 5 oktober bij het bisdom binnen te zijn. Deze worden
dan centraal in gekocht en in de loop van het najaar bij alle parochies geleverd.
“Het is uitermate van belang dat parochies veel werk maken van de Actie Kerkbalans,” zegt woordvoerder
Matheu Bemelmans van het bisdom. “Heel veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat de kerk van
onderop gefinancierd moet worden. Dat moet elk jaar opnieuw uitgelegd worden.” Om die reden wordt er ook
elk jaar nieuw campagnemateriaal gemaakt. “Die materialen zijn er niet voor niets,” zegt Bemelmans. “Gebruik
ze als middel om parochianen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Mensen snappen best dat de
parochie niet van de wind kan leven, maar als we niets vragen worden we overgeslagen.”
Medewerkers van het bisdom zijn bereid om parochiefederaties te begeleiden die de Actie Kerkbalans
intensiever willen gaan opzetten. Kerkbesturen kunnen daarvoor een afspraak maken. De bestellijsten voor de
materialen van Actie Kerkbalans 2021 kunnen worden opgestuurd naar de Dienst Pers en Communicatie van het
bisdom. Kijk ook eens op de landelijke website voor tips en inspiratie.

Enquête
Onder het motto 'Omzoen naar elkaar' is er afgelopen maanden een extra Actie Kerkbalans gehouden. Onder
andere bedoeld om de terugloop in inkomsten van parochies en eventuele extra kosten op te vangen. De
landelijke organisatie van Kerkbalans wil graag weten welke parochies hieraan hebben deelgenomen. Op de
landelijke website is een korte enquête van drie vragen te vinden. Alles parochies zijn uitgenodigd om deze in te
vullen.
Enquête invullen
E-mail Dienst Pers en Communicatie
Website Kerkbalans

