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Actie Kerkbalans blijft belangrijk

De jaarlijkse kerkbijdrage van gelovigen blijft voor veel parochies de belangrijkste bron van inkomsten.
Het is daarom belangrijk dat parochies elk jaar opnieuw werk maken van de Actie Kerkbalans,
waarvoor in januari weer de landelijke campagne wordt gehouden. Het promotiemateriaal dat parochies
hiervoor besteld hebben, wordt binnenkort bezorgd.
De slogan van Actie Kerkbalans luidt: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Dit is een appel op zowel
kerkbetrokken gelovigen als ook op mensen die iets verder van de kerk staan om hun plaatselijke parochie
financieel mee te ondersteunen. “We moeten steeds opnieuw blijven uitleggen hoe parochies gefinancierd
worden en dat de bijdrage van parochianen daarbij van wezenlijk belang is,” zegt woordvoerder Matheu
Bemelmans van het bisdom Roermond.
Hij roept parochies op om op creatieve manieren aandacht te vragen voor de Actie Kerkbalans. “Het is van
belang om elk jaar een op de eigen parochie toegesneden campagne op te zetten. Bedenk daar leuke dingen bij
die mensen duidelijk maken wat de kerk allemaal voor goede dingen doet en waarom het dus van belang is dat
ze hun parochie financieel ondersteunen.”

Zo geeft de landelijke organisatie van de Actie Kerkbalans rode lopers uit, die in januari uitgerold kunnen
worden om kerkgangers te laten voelen dat ze welkom zijn. Ook een startbijeenkomst met een lokaal bekende
persoon (een artiest, een ondernemer of een sporter) die de actie mee ondersteunt, kan helpen om aandacht
hiervoor te vragen. Op de website van de Actie Kerkbalans staan nog veel meer tips en voorbeelden om de
campagne lokaal kracht bij te zetten.
Brutaler
Bemelmans adviseert parochies ook om wat brutaler te zijn in het vragen van de jaarlijkse bijdrage. “We zijn in
Limburg altijd heel bescheiden, zeker als het om geld gaat. We willen niet bedelen. Maar de praktijk laat zien
dat mensen het helemaal niet erg vinden om wat meer te betalen. Als het maar vriendelijk gevraagd wordt. Als
parochies niks vragen, denken mensen al gauw dat de kerk het geld niet nodig heeft. Terwijl het toch goed uit te
leggen is dat ook de kerken het in deze coronatijd niet gemakkelijk hebben.”
Op de website van Actie Kerkbalans staan stappenplannen met tientallen tips en hulpmiddelen om een lokale
campagne goed op te zetten. Ook wordt er regelmatig een nieuwsbrief met suggesties uitgegeven.
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