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Staan voor je geloof: Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans werd in het bisdom 

Rotterdam begonnen in Zoetermeer. Dat gebeurde 

op 20 januari, in De Kapelaan, het parochieel cen-

trum van de H. Nicolaasparochie. 

Tjeerd Visser, vicaris-generaal van het bisdom, weet 

daar de aandacht te trekken van de aanwezigen: ‘U 

kent het fenomeen van de bitcoins. Maar kent u 

ook de bidcoin?’ Voor wie mocht denken dat geld 

en bidden niets met elkaar van doen hebben: ‘Om 

te kunnen blijven bidden, is geld nodig. En als we 

bidden, worden we ons meer bewust dat we niet zelf 

in het middelpunt staan, maar dat die plaats is aan 

onze naaste en God.’ Ieder krijgt een kaarsje mee 

naar huis om hieraan te herinneren. In het bisdom 

is 2018 het Jaar van Gebed.

Actie Kerkbalans is een interkerkelijke samenwerking. 

Kerkrentmeester Rik Buddenberg van de Protestantse 

Gemeente Zoetermeer schetst op de bijeenkomst 

verschillende maatschappelijke ontwikkelingen rond 

de financiering van kerkgemeenschappen. Door 

meer mobiliteit en het wegvallen van grenzen zijn 

mogelijkheden verruimd. 

‘Maar dat kan ook een gevoel 

van desoriëntatie geven. We 

ontdekken de waarde van het 

lokale opnieuw.’ 

In deze situatie wordt de 

kerk volgens hem uitge-

daagd om over geloof en 

God te spreken, geloofsover-

dracht vorm te geven en 

diaconaal-maatschappelijk 

aanwezig te zijn. ‘Veel tijdge-

noten verlangen naar meer 

dan het eigen ik, verlangen 

naar een leven met God en 

met elkaar. (..) Sta voor je geloof en straal dat uit in 

woord en daad.’

Om een uur luidden op 20 januari, in Zoetermeer 

en op heel veel plaatsen in het bisdom, de klokken, 

om stad en ommeland te laten weten dat Actie 

Kerkbalans is begonnen. Daarna is het woord aan 

de vrijwilligers. En ook een beetje hun voeten. In 

Zoetermeer gaan zo’n vierhonderd mensen de 

deuren af om de enveloppen met de oproep om 

mee te doen en extra informatie, te bezorgen bij 

parochianen, gemeenteleden en anderen die zich 

met de kerkelijke gemeenschappen verbonden 

weten.

Actie Kerkbalans

Nu komt het aan op actie
Na het inluidmoment in Zoetermeer op 20 januari, gaat de Actie Kerkbalans als een soort geluidsgolf door 

het bisdom. Het klinken van de luidklokken resoneert bij de lokale werkgroepen. Met overal eigen accen-

ten en een soms wisselende aanpak, maar altijd met een begaanheid en betrokkenheid die mensen in 

beweging zet. Zonder Actie Kerkbalans missen de parochies grofweg eenderde van hun inkomsten; zonder 

de actie zouden zij daarom vleugellam zijn in de uitvoering van hun belangrijke werken. Hierbij een impres-

sie van Actie Kerkbalans in het bisdom Rotterdam, met de oproepen vanuit de lokale gemeenschappen.

Dordrecht
‘Hoe meer we het contact zoeken met Onze Lieve 

Heer, hoe meer we van Hem ook zullen leren hoe 

belangrijk het is om te geven. Op de eerste plaats 

dat je jezelf geeft, zoals God zichzelf ook gegeven 

heeft. Daarnaast is het belangrijk om een financiële 

bijdrage te geven. Je bent als gelovige geroepen “om 

jezelf te geven voor Hem, voor de anderen en vooral 

voor Gods plan met deze wereld”, waar de Kerk een 

onmisbare rol in heeft. Om die rol, die God aan zijn 

Kerk gegeven heeft, waar te maken, moeten we met 

z’n allen ook bijdragen aan de Actie Kerkbalans.’

 vicaris-generaal Tjeerd Visser

Schoonhoven
‘Velen beseffen het niet; de kerk is ook een “klein bedrijf”, 

met veel uitgaven voor haar gebouwen en de mensen 

die er zich inzetten voor onze kerk en onze samenle-

ving. Uitgaven komen weer in balans met de inkomsten. 

Daarvoor zijn we vooral afhankelijk van wat parochianen 

geven. Naast de wekelijkse collecte en enkele andere 

inkomsten, is de Actie Kerkbalans belangrijk om de finan-

ciën in balans te houden.’ pastoor Joost van der Mee

Noordwijk
‘Je geeft voor de kerk, omdat je om je kerk geeft! Die 

bijzondere plek, waar mensen elkaar ontmoeten, waar 

ze het Woord van de Bijbel horen en vieren, waar ze 

in de eucharistie en andere sacramenten, Jezus in hun 

midden weten. De Kerk die mensen bemoedigt en inspi-

reert, groot en klein, arm en rijk, vreemde en vriend in 

vreugde en verdriet, in geloof, hoop en liefde. Voor die 

kerk geef je.’ pastor Theo Blokland 
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Woerden
‘Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is dat onze markante 

en beeldbepalende kerk, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de 

plek waar we vieren en rouwen, waar we rust zoeken of tot bezinning komen, of 

gewoon een kaarsje te branden in de kapel bij Maria voor een persoonlijke intentie. 

Waar we samenkomen om te luisteren naar een mooi concert of het 

Kerstwandeltheater te beleven. Ondanks de steun van al die actieve vrijwilligers, 

kost het toch geld om alle activiteiten te kunnen faciliteren. Daarom vragen we u 

om een bijdrage voor de Actie Kerkbalans 2018.’  pastoor Huub Spaan

Bergschenhoek
‘Onze vrijwilligers, zeker een vijftigtal, 

gaan weer de weg op voor de Actie 

Kerkbalans. Geeft u weer uw bijdrage 

dit jaar! Mede dankzij uw steun vervult 

onze St. Willibrordkerk anno 2018 een 

belangrijke plek in de lokale samenle-

ving. We zijn een gemeenschap waar 

iedereen welkom is. In een samenle-

ving waarin mensen steeds vaker op 

zichzelf zijn aangewezen, vormt de 

onvoorwaardelijke aanwezigheid van 

de kerk een heilzame tegencultuur.’

 Rob van der Ouderaa, 

 locatieraadvoorzitter 

Alphen aan den Rijn
‘Geef aan je kerk. De vrijwilligers van de parochie H. 

Thomas geven hun tijd om de Actie Kerkbalans ook dit 

jaar tot een klinkend succes te maken. De brieven naar de 

parochianen worden klaargemaakt en rondgebracht. Vele 

helpende handen zijn voor deze Actie nodig. Omdat vele 

mensen dankbaar zijn dat er een kerk is, willen zij hun bij-

drage leveren en geven zij graag. Dan kan de parochie H. 

Thomas weer een jaar vooruit. “Mogen we ook een beroep 

op u, op jou doen?”, wordt er aan iedere parochiaan 

gevraagd.’ pastoor Ruud Visser

Delft
‘De huishouding van de kerk ziet 

er niet wezenlijk anders uit dan die 

bij u thuis. Zonder inkomsten wordt 

het moeilijk om alle uitgaven aan 

kerkgebouw, verwarming, maar 

ook de komende eerste communie 

van onze kinderen en het vormsel 

van onze jongeren, te bekostigen. 

Kerkbalans is de kurk waarop we 

drijven en uw bijdrage is noodza-

kelijk om gemeenschap te kunnen 

blijven.’ 

 pastoor Dick Verbakel

Den Haag
‘Geef voor je kerk! Ik vind het een mooie aansporing 

bij de Actie Kerkbalans 2018. Als betrokken en 

gelovig katholiek vind ik dat vanzelfsprekend. In mijn 

parochie Maria Sterre der Zee en ons bisdom 

Rotterdam vinden veel mensen dat ook! Ik ben daar 

blij om. Aandacht, betrokkenheid, gebed, vriendschap: 

we geven het allemaal voor de opbouw van onze 

Kerk. Ook een financiële bijdrage voor de opbouw en 

ontwikkeling van je parochie blijft belangrijk. 

Onmisbaar zelfs! Liturgie, catechese, diaconie, activi-

teiten, kerkgebouwen, pastores en kerkmusici kosten 

nu eenmaal geld. Geef voor je Kerk, opdat we samen 

kunnen blijven bouwen!’ pastoor Dolf Langerhuizen


