Voorbeeldartikelen voor parochiebladen en -websites in aanloop naar de actie Kerkbalans 2019
Voor een succesvolle campagne is het van belang om parochianen tijdig te herinneren aan de actie
Kerkbalans. Onderstaande voorbeeldartikelen helpen daarbij. Het bisdom Rotterdam reikt u, als lid
van de werkgroep Kerkbalans, deze artikelen aan om te laten publiceren in het parochieblad en de
website van uw eigen parochie. Zo kunt u eenvoudig uw parochianen informeren over actie
Kerkbalans voor een nóg beter resultaat.
Let op: controleer de artikelen voor publicatie en pas waar nodig aan naar de eigen situatie van uw
parochie.

Voorbeeldartikel oktober
Werkgroep Kerkbalans draait op volle toeren
Als er één actie is waarbij vele vrijwilligers op hetzelfde moment betrokken zijn, dan is het de actie
Kerkbalans wel. Al in de zomervakantie gingen vrijwilligers aan de slag om de campagne van 2019 in
de startblokken te zetten. Inmiddels draait de werkgroep Kerkbalans op volle toeren.
Werkgroepleden hebben een actieplan opgesteld. Ze werken aan begeleidende brieven, controleren
formulieren, werven nieuwe vrijwilligers en zorgen dat de ledenadministratie up-to-date is. Zo kunnen
straks de vele ‘lopers’ goed voorbereid op pad. Zij verspreiden de brieven voor een kerkbijdrage onder
mede-parochianen en halen de ingevulde formulieren weer bij hen op.
Het werk van de vele vrijwilligers tijdens de actie Kerkbalans is van onschatbare waarde. Er zijn
mensen bij die dit werk al jaren doen, door weer en wind. Want of het nu mooi weer is of niet, de
brieven moeten in korte tijd weer terugkomen. Zodra de brieven bij het secretariaat gebracht zijn, staan
ook daar vrijwilligers klaar om alle gegevens te verwerken.
Het is fantastisch dat zo veel enthousiaste vrijwilligers aan de slag zijn voor de kerk en de
geloofsgemeenschap. De werkgroep Kerkbalans hoopt dat zij in de campagne van 2019 weer kan
rekenen op de steun van vele vrijwilligers; en wil zich samen met hen inzetten voor een geslaagde
actie Kerkbalans.

Voorbeeldartikel november
Geef voor je kerk
‘Geef voor je kerk’ is het thema van de actie Kerkbalans 2019. Maar waar geef je eigenlijk voor?
Kerkbalans gaat niet over geld alleen. De parochie, de geloofsgemeenschap heeft een grote opdracht.
‘Uw rijk kome’ bidden gelovigen in het Onze Vader. Het rijk van God waarin vrede is, waar mensen
elkaar op een waardige manier ontmoeten en elkaar tot steun zijn. Daarin schuilt een opdracht voor
ons allemaal.
Die opdracht kun je niet alleen vervullen. De geloofsgemeenschap is een plek waar mensen elkaar
versterken. Waar ze God ontmoeten om van daaruit aan het werk gaan voor zijn rijk. Dat is heel
concreet. Het pastoraal team en vrijwilligers bezoeken ouderen en zieken. Ze helpen bij voedselbanken
en ondersteunen als er financiële, juridische of andere problemen zijn. Daarmee heeft een
geloofsgemeenschap een belangrijke maatschappelijke functie.
Om de gemeenschap te onderhouden zijn middelen nodig. Denk aan een kerkgebouw waar mensen
regelmatig samenkomen. Priesters, diakens en pastoraal werkers die de gelovigen de weg naar God
wijzen en hen op weg helpen in hun taken. Maar ook communicatiemiddelen zoals een computer of
telefoon zijn noodzakelijk om als gemeenschap aan die grote opdracht ‘Uw rijk kome’ te werken.
Geef daarom voor je kerk en steun je parochie. Ook als je zelf weinig in de kerk komt, is het nuttig om
te geven. Zo kan jouw geloofsgemeenschap blijven bestaan en tot steun zijn voor anderen. Help dus
mee en geef aan je parochie tijdens de Kerkbalans in de actieperiode van 19 januari t/m 2 februari
2019.

Voorbeeldartikel december
Kerst en Actie Kerkbalans
Christenen over de hele wereld bereiden zich voor op het grote feest van de geboorte van Jezus:
Kerstmis. Het is een moment om samen te komen met familie en vrienden. En voor velen is het een
moment om naar de kerk te gaan. Dat is fantastisch, want dit grote feest heeft alles te maken met God
die mens werd en de blijde boodschap verkondigde. Een boodschap van Gods liefde voor de mensen,
van hoop, vrede, vergeving en zorg voor elkaar.
De parochie zet zich in voor die boodschap. Niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door. Concreet in
de hulp aan kwetsbare mensen, zoals de Parochiële Caritas Instelling of ondersteuning bij de
voedselbank. Maar ook met geestelijk voedsel voor de gelovigen die elk op hun eigen plaats in de
maatschappij leven vanuit de christelijke boodschap.
Daarom vraagt de parochie juist in de kerstperiode aandacht voor Kerkbalans. Dit jaar is het thema
‘Geef voor je kerk’. Een geloofsgemeenschap kan alleen bestaan en haar boodschap uitdragen, als zij
een plaats heeft waar mensen samenkomen; er priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers zijn die
zorgen voor geestelijk voedsel; en er faciliteiten zijn die de gemeenschap ondersteunen.
19 januari is het startmoment van de Actie Kerkbalans 2019. Dan wordt aandacht gevraagd voor de
financiële middelen die de parochie nodig heeft om kerk te zijn en te blijven. Mogen we je met Kerst
begroeten in de kerk? En denk je alvast na over jouw steun voor de Actie Kerkbalans? Graag tot ziens
in de kerk!

