Analyse ingezonden promotiemateriaal Kerkbalans 2018
H. Augustinus
- Brief per parochiekern
- Informatieboekje (Voorschoten)
Maria Sterre der Zee
Brief per geloofsgemeenschap Segmenten: (1) gevers (2) niet-gevers Folder per geloofsgemeenschap Toezeggingsformulier H. Bartholomeus
Brief Folder over parochie als goed doel Toezeggingsformulier -

Christus Koning
- Brief per parochiekern
- Folder (Pijnacker)
- Bijlage: begroting

Pax Christi
- Brief
H. Nicolaas
- Folder
- Brief
- Toezegginsformulier
H. Thomas
- Brief
- Follow-up automatische incasso
- Krantenbericht - Inluidmoment

St. Barnabas
- Brief
H. Bartholomeus
- Brief
St. Christoffel
- Brief
- Segmenten:
(1) algemeen
(2) automatische betalers

St. Adrianus
Brief Toezeggingsformulier -

H. Andreas
Brief Segmenten: (1) algemeen (2) automatische betalers (3) 18-jarigen .
Toezeggingsformulier O.L. Vrouw van Sion
Brief per parochiekern De Goede Herder
Brief per deelgemeenschap Folder per deelgemeenschap Toezeggingsformulier Inluidmoment H. Ursula
Brief Maria van Jessekerk eigen brief Toezeggingsformulier -

St. Joris
- Brief
H. Maria - Lambertuskerk
- Folder
- Acceptgiro en machtigingskaart
St. Augustinus
- Brief
- Toezeggingsformulier
H. Johannes
- Brief per geloofsgemeenschap
Liduina Basiliek
- Folder
- Toezeggingsformulier
- Oproep Kerstmis
- Inluidmoment

H. Theresia van Avila
- Brief
- Toezeggingsformulier
- Follow-ups:
(1) periodieke
toezeggingen
(2) afloop akte

Wordcloud ingezonden Kerkbalansbrieven 2018

• In de Kerkbalansbrieven komt het woord ‘kerk’ veruit het meeste voor.
• Woorden over financiën voeren de boventoon: bijdrage, kosten, financieel, geld, steun, gift.
• Het is bij de actie Kerkbalans belangrijk om kenbaar te maken hoe de parochie/
geloofsgemeenschap van betekenis is in het leven van mensen. Woorden die in dat kader
terugkomen in de brieven zijn: vieringen, aandacht, geloof, betekenis, elkaar, samenleving,
verbinden, bidden, ontmoeten.

• In sommige brieven komt nog de oude spelling voor: aktie Kerkbalans. De correcte spelling is
actie Kerkbalans.

• Opvallend is het woordje ‘weer’ in de top-10 van woorden in de brieven. De actie Kerkbalans is
elk jaar, dus schrijven we snel het woordje ‘weer’ op. Maar ‘weer’ heeft ook iets verzuchtends
voor de lezer: daar gaan we wéér. Probeer te variëren.

• ‘Gemeenschap’ komt vaker voor dan ‘geloofsgemeenschap’.

Brief

• De kopzin in een brief maakt meteen helder waar de brief over gaat. Dat mag best prikkelend
zijn, om de nieuwsgierigheid van de lezer te wekken.
Onderwerp van de brief/kopzin
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Actie kerkbalans 2018 - Geef voor je kerk
Actie Kerkbalans 2018
<Geen kopzin>
Geef voor je kerk
Overig

22%

• Veruit de meeste brieven hadden in de kopzin ofwel ‘Actie kerkbalans 2018’ ofwel het jaarthema
‘Geef voor je kerk’ of een combinatie van beide, soms met de naam van de parochie of
geloofsgemeenschap vermeld.

• Voorbeelden van andere kopzinnen: ‘Geef voor uw kerk! Dank voor uw steun!’ of ‘Geld is nodig.
Ook voor uw parochie!’.

• Een goede kopzin prikkelt om verder te lezen. Denk daarom goed na over deze zin. Hoe
wervender, hoe beter.
Aanhef
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Beste parochiaan
Beste medeparochiaan
Geachte parochiaan
<Gepersonaliseerde aanhef>
<Geen aanhef>
Overig

22%

• De meeste brieven spreken de lezer aan met ‘Beste parochiaan’ of ‘Beste medeparochiaan’.
• Een voorbeeld van een aanhef onder ‘overig’: ‘Beste parochiaan en vriend(in) van de [naam
geloofsgemeenschap]’.

• Personaliseren in de aanhef van de brief gebeurt relatief weinig, maar is wel zinvol. Wanneer de
naam van de lezer in de aanhef staat, bijvoorbeeld: ‘Beste mevrouw De Vries’, voelt de lezer
zich nóg meer, en persoonlijk aangesproken. Dat heeft daarom de voorkeur.

Inhoud brieven

• Veel brieven danken de lezer voor de giften van afgelopen jaar. Soms wordt daarbij ook het
totaal opgehaalde bedrag genoemd (= terugkoppeling).

• Om de lezer te enthousiasmeren een financiële bijdrage te geven voor de parochie of
geloofsgemeenschap is het belangrijk dat de bestemming van hun bijdrage helder is. Daarbij
geldt: hoe concreter hoe beter. In de brieven kun je onderscheid maken in drie soorten
bestemmingen:

‣ Directe kosten, zoals: restauratiewerkzaamheden aan het kerkgebouw, het dak, onderhoud
aan het orgel, energiekosten. En bijvoorbeeld ook personele kosten van een nieuw lid van
het pastoraal team.

‣ Indirecte kosten van het kerkgebouw: de Kerk als plek om God te ontmoeten, tot rust te
komen, lief en leed te delen, een kaarsje op te steken en samen te vieren. Voor vreugdevolle
momenten in het leven, zoals doop, communie en huwelijk. Of om elkaar bij te staan, bij
ziekte, overlijden of eenzaamheid. Er zijn grote vieringen rond Kerstmis, Pasen, en
Pinksteren. Activiteiten als The Passion, Open Kerk en Open Monumentendag. Een plek van
betekenis en inspiratie.

‣ Werk dat gedragen wordt door vrijwilligers, maar niet kan bestaan zonder de parochie, zoals:
gezinswerk, jongerenwerk en ziekenbezoeken.

• Parochies die een jubileum vieren omdat het kerkgebouw bijvoorbeeld 150 jaar bestaat, maken
gebruik van die gelegenheid om het belang van de kerk en het voortbestaan extra te
benadrukken in de brief.

• In één brief werd expliciet benoemd dat de parochie afgelopen jaar weer nieuwe parochianen
mocht verwelkomen. Dat zijn hoopvolle signalen die best genoemd mogen worden.

• Verschillende brieven zoeken de verbinding met de beleving van mensen in relatie tot de
samenleving als geheel. Bijvoorbeeld: “Mensen zijn vaker op zichzelf aangewezen. Als
geloofsgemeenschap zien wij dat anders. We kunnen veel betekenen voor de mensen om ons
heen.”

• De opmerking dat de overheid geen financiële steun geeft aan kerken komt in meerdere brieven
terug. Nog altijd leeft bij velen de onjuiste gedachte dat de kerk subsidie ontvangt van de
overheid. Goed om expliciet te noemen dat dit niet het geval is.

• Van ongeveer één op de drie parochies die de brief heeft ingezonden, schrijft/ondertekent de
pastoor de brief.

• Ongeveer twee van de drie parochies stuurt een begroting mee met brief.
• Op een parochie na, wordt de lezer altijd met ‘u’ aangesproken. Er is ook een parochie, H.
Andreas, die alle 18-jarigen een aparte brief stuurde. De jongeren in deze brief worden met ‘je’
aangesproken.

• Wanneer een parochie of geloofsgemeenschap ook een folder heeft gemaakt voor de actie
Kerkbalans, wordt daar vaak naar verwezen in de brief.

Interessante voorbeelden uit brieven

• De brief van de Parochie H. Nicolaas start met een persoonlijk verhaal, met foto:

• De Lambertuskerk speelt met het thema:
Geef voor je kerk…
…om onze kerk actief te laten zijn.
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk.
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

• Parochie De Goede Herder, deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus somt op wat de kerk
méér is dan een gebouw. Zo’n opsomming trekt de aandacht:
Nu denken we (nog) vaak bij kerk aan het gebouw, omdat het zichtbaar en tastbaar is; een dak
boven onze hoofden.
Maar kerk is meer, heeft een ruimere betekenis, dat is:
- De gemeenschap van mensen rond die ene mens: Jezus.
- Een gemeenschap die Zijn boodschap van liefde wil uitstralen aan iedereen van
goede wil.
- Een gemeenschap die activiteiten voor ouderen verzorgt (denk aan Soos 55+,
de maandelijkse ouderenvieringen en de Elisabethdag).
- Een gemeenschap voor mensen die dreigen te vereenzamen.
- Een gemeenschap, die nieuwe initiatieven ontwikkelt zoals de familievieringen.
- Een gemeenschap, die elke week producten inzamelt voor de Voedselbank.
- Een gemeenschap die er in de voetsporen van Jezus voor elkaar wil zijn.

• In meerdere brieven is een directe oproep opgenomen, zoals bij de Liduina Basiliek:
Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2018
vandaag nog gereed.

• Bij de brief aan de ‘lopers’ van de actie Kerkbalans bedacht de parochie Pax Christi een
creatieve titel:
Zalig Kerstmis en een gezegende Kerkbalans

Creatief met folders

• Verschillend parochies maken gebruik van een folder. Deze folders geven letterlijk kleur aan de
actie Kerkbalans.
Inspirerende voorbeelden

• De Lambertuskerk in Rotterdam plaatst in een kader wat de kerk te bieden heeft aan gelovigen
en anderen:
Een kader
trekt de
aandacht

concrete doelen
benoemen en
in beeld brengen

• De Parochie Maria Sterre der Zee maakt per geloofsgemeenschap een afzonderlijke folder
waarin getallen worden gevisualiseerd:

Getallen gaan over
mensen. Dat zie je
goed terug in deze
visualisatie

Opties voor giften
trekt in deze weergave
de aandacht.

• De Parochie H. Bernadette laat het werk en enthousiasme van vrijwilligers in de
Kerkbalansfolder zien:

• De parochiekern H. Joannes de Doper van de parochie Christus Koning laat met foto’s en korte
tekstjes zien wat er door het jaar heen gebeurt, in het bijzonder rond het 125-jarig jubileum van
de kerk:

