Drie voorbeeldar,kelen op weg naar de ac,e Kerkbalans 2021 in de parochie
+ een extra voorbeeldar,kel i.v.m. corona (toegevoegd op 18 januari 2021)
Voor publica,e in uw parochieblad en op de parochiewebsite

Om de ac(e Kerkbalans onder de aandacht te brengen bij parochianen is het raadzaam in de aanloop
naar de ac(eperiode regelma(g een ar(kel over Kerkbalans te publiceren via de
communica(ekanalen van uw parochie. Hieronder vindt u drie voorbeeldar(kelen die u daarvoor
kunt gebruiken. De nieuwe ac(eperiode start op 16 januari 2021. Het bisdom RoCerdam stelt deze
voorbeeldar(kelen beschikbaar.
U mag de ar(kelen vrij overnemen voor uw parochieblad en/of -website. De voorbeeldar(kelen zijn
zo geschreven dat ze in elke parochie toepasbaar zijn. Mocht u nog iets willen aanvullen of aanpassen
om het meer aan te laten sluiten op de eigen situa(e van de parochie, dan kan dat. Hieronder vindt u
nog enkele (ps voor publica(e.
Tips voor publica(e:
• Plan de ar(kelen vooraf in. Houd daarbij rekening met kopijdata van uw parochieblad en/of
(digitale) nieuwsbrief. De maanden die genoemd staan boven de ar(kelen zijn een sugges(e.
• Wanneer u een ar(kel plaatst in het parochieblad, plaats dan hetzelfde ar(kel ook op de
website, zodat parochianen het bericht online terug kunnen vinden. Stem dit als redac(e van
het parochieblad en de websiteredac(e met elkaar af.
• Breng in het ar(kel op de parochiewebsite een link aan naar een pagina waarop parochianen
meer informa(e vinden over hoe zij een dona(e kunnen doen aan uw parochie. Voeg
eventueel onderaan het ar(kel speciﬁeke informa(e toe over doneren aan uw eigen
parochie.
• Plaats een mooie foto bij het ar(kel. Het bisdom RoCerdam stelt enkele foto’s hiervoor
beschikbaar die u vrij mag gebruiken met vermelding van de fotocredit ‘Foto: Bisdom
RoCerdam’. Wilt u deze foto’s ontvangen? Stuur dan een e-mail naar:
kerkbalans@bisdomroCerdam.nl.
Kijk voor meer informa(e op: www.bisdomroCerdam.nl/kerkbalans

Ar(kel 1/3 (oktober 2020)
Met hart en ziel voor ac,e Kerkbalans: uw giG is meer dan welkom
De parochie is voortdurend bezig met het vormgeven van ‘nabijheid’ in de
anderhalvemetersamenleving. Het pastoraal team en vrijwilligers zeCen zich daar met hart en ziel
voor in.
De nieuwe manier van Kerk zijn en omzien naar elkaar op anderhalve meter brengen extra inzet en
kosten met zich mee. Denk aan nieuwe digitale middelen en aan ini(a(even voor mensen die in deze
(jd een extra steuntje in de rug nodig hebben. En dat terwijl ‘gewoon’ collecteren niet mogelijk is
door de coronamaatregelen en daardoor de inkomsten van de kerk teruglopen. Om alle posi(eve
inzet op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te maken, wordt u als parochiaan gevraagd om een
bijdrage.
Momenteel zijn vrijwilligers in de parochie druk bezig om de nieuwe ac(eperiode van Kerkbalans
voor te bereiden. Deze loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021. Helpt u ook? Met uw gi] ziet
u om naar de ander die in geestelijke of ﬁnanciële nood verkeert. Zo houden we samen de parochie
vitaal. Kerkbalans is niet beperkt tot de ac(eperiode. Het hele jaar door kunt u een bijdrage geven.
Ook nu. Alle bedragen zijn welkom. Uw steun is zeer waardevol. En wilt u ook bidden voor het
welslagen van de ac(e Kerkbalans?

Ar(kel 2/3 (november 2020)
De parochie heeG uw ﬁnanciële steun nodig: zo kunnen we samen Kerk zijn in deze ,jd
Het is bijzonder om te merken hoe we samen Kerk kunnen zijn in deze (jd! Ondanks de beperkingen
door corona blij] de parochie een plek van betekenis voor velen, zowel online als fysiek binnen de
gestelde richtlijnen. Een plek van inspirerende vieringen, waar we God ontmoeten, een kaarsje
opsteken bij Maria en waar we pastoraal en diaconaal omzien naar elkaar.
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, abonnement op de krant of voor onze sportclub
jaarlijks geld reserveren of maandelijks een vast bedrag betalen. Ook de Kerk hee] ﬁnanciële
bijdragen nodig. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de parochie geen subsidie van de
overheid en is zij volledig acankelijk van gi]en.
Doet u ook mee met de ac(e Kerkbalans? Zo houden we samen de parochie ﬁnancieel gezond. De
ac(eperiode Kerkbalans loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021. Maar een dona(e doen kan
al(jd. Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende plek
zijn en blijven. En wilt u daarom ook bidden voor het welslagen van de ac(e Kerkbalans?

Ar(kel 3/3 (december 2020 of januari 2021)
Waarom uw bijdrage voor de ac,e Kerkbalans van onschatbare waarde is
Uw parochie is een plaats van betekenis waar:
- inspirerende vieringen zijn en de sacramenten worden gevierd,
- mensen samenkomen die vanuit het Evangelie willen leven,
- mensen omzien naar elkaar,
- betrokken zijn bij hun naasten dichtbij en ver weg,
- mensen samen naar het Woord van God luisteren om antwoorden te vinden op
levensvragen,
- en aandacht hebben voor kinderen en (eners.
De parochie zet zich in om zo een plek van betekenis te zijn voor álle mensen: jong of wat ouder,
gelovig en zoekend. Veel ac(viteiten in de Kerk worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet
gra(s, wat zij doen is niet kosteloos. Denk aan de koﬃe, thee, verwarming, elektriciteit, kaarsen,
bloemen en onderhoud van het gebouw. Ook voor het pastoraal team dat beroepsma(g mensen
persoonlijk ondersteunt, vieringen leidt en de parochie draaiende houdt, is geld nodig.
Mogen we u vragen om de parochie naar kunnen en vermogen ﬁnancieel te ondersteunen? De
parochie ontvangt geen subsidie van de overheid en is acankelijk van gi]en. Daarom is uw ﬁnanciële
steun van onschatbare waarde. Op zaterdag 16 januari 2021 gaat de ac(eperiode Kerkbalans van
start. Vrijwilligers staan klaar om hun bijdrage te leveren. Doet u ook mee? Elke bijdrage is welkom,
groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende plek zijn en blijven. En wilt u
daarom ook bidden voor het welslagen van de ac(e Kerkbalans.

Extra voorbeeldar(kel i.v.m. corona (toegevoegd op 18 januari 2021)
Steun de ac,e Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Op zaterdag 16 januari start de ac(e Kerkbalans. De ac(e loopt dit jaar van zaterdag 16 januari tot
zaterdag 30 januari. Er zijn ook parochies die een later moment kiezen, vanwege de lockdown die de
regering in december agondigde en die op 12 januari werd verlengd. In onze parochie start de ac(e
Kerkbalans op …. [invullen door de parochie].
Vanwege alle maatregelen om het coronavirus tegen te gaan kunnen er al lange (jd slechts 30
mensen bij de vieringen aanwezig zijn. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar en ook op
kerstavond konden er helemaal geen mensen bij de vieringen zijn. Dat hee] in 2020 gevolgen gehad
voor de collecte-inkomsten van de parochie. En ook in 2021 hebben we nog te maken met de
gevolgen van de coronacrisis.
Ondertussen blij] de parochie het kerkelijk leven op anderhalve meter zo goed mogelijk vormgeven.
Helpt u daarbij mee met uw ﬁnanciële bijdrage via de ac(e Kerkbalans?
In een bericht aan de parochies hebben de bisschoppen op 13 januari opnieuw hun dankbaarheid
uitgesproken voor de inzet van de pastorale teams en de vele vrijwilligers die zich met elkaar
inspannen om met alle strenge maatregelen die gelden het parochieleven door te laten gaan. Dit
geldt hun inzet voor de vieringen die slechts met allerlei beperkingen kunnen plaatsvinden, maar ook
de inzet om digitaal contact te houden en digitaal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele parochies
zich in om catechese te blijven verzorgen en via de diaconie worden ook (jdens de lockdown mensen
waar nodig prak(sch en ﬁnancieel ondersteund.
De bisschoppen hopen dat de gelovigen juist in deze maand rond de ac(e Kerkbalans de eigen
parochie niet alleen in gebed maar ook ﬁnancieel willen ondersteunen in dit belangrijke werk.
Doet u ook mee met de ac(e Kerkbalans? Geef vandaag voor de kerk van morgen!

