
 
 
 
Aan alle gemeenteleden. 
     
 Giessen-Oudekerk, 31 maart 2021 
 
 
 
Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
 
 
Beste Gemeenteleden, 
 
Nu de Actie Kerkbalans 2021 achter de rug is hebben we de tussenstand weer op kunnen maken. Die ziet 
eruit als volgt: 
 
Begroting 2021:  € 205.000,- 
Toegezegd tussenstand 16-03-2020 (ca)  € 195.500,- 
Ontvangen zonder toezegging per 16-03-20 (ca)  €     1.500,- 
 
Ook nu zien wij weer dat ons beroep op de thuiswonende 18+ kinderen niet onbeantwoord is gebleven. Het 
percentage PE (Pastorale Eenheden) en thuiswonenden kinderen die hebben bijgedragen neemt toe en is: 
 
  2020 2021 
Pastorale Eenheden:  73% 74% 
Thuiswonende 18+ die ook vorig jaar zijn aangeschreven 34% 54% 
Thuiswonende 18+ die voor het eerst zijn aangeschreven 48% 58% 
 
Binnenkort zullen we de leden die niet hebben gereageerd op de Actie Kerkbalans een herinneringsbrief 
sturen. Ook zullen we erop toezien dat alle toezeggingen voor 2021 worden ontvangen. Zoals het er nu uit 
ziet mogen we er ook dit jaar weer op vertrouwen dat de begroting wordt gehaald hetgeen ons tot 
dankbaarheid stemt. 
 
Verder kunnen wij u melden dat we de van u ontvangen informatie over leden die zijn verhuisd of hun 
lidmaatschap willen beëindigen hebben doorgeven aan onze scriba, die dit verder oppakt. 
 
We willen u hartelijk bedanken voor de medewerking die u ook dit jaar weer heeft verleend. En wij hopen 
dat u voor de Actie Kerkbalans 2022 ook uw steentje weer wilt bijdragen. 
 
Met hartelijke groet,  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hans Planken, voorzitter. 
 

 

  Kerkbalans 

 
 
 

 

 

 

 

Draaiboek Kerkbalans – details 

 
Eind d.d. Actie Wie 
  bestelformulier folders Kerkbalans invullen   
  communicatieplan opstellen   
  nieuwe bezorgers werven   
  voorraad A5 enveloppen, Retour enveloppen   
  voorraad papier, toner e.d. controleren   
  intekenformulier (tekstueel akkoord)   
  nieuwe SEPA machtigingsformulieren   
  bezorgers vragen   
  eerste uitdraai bezorgerslijsten   
  1e proefselectie   
  e-mailbericht naar alle bezorgers   
  opmerkingen bezorgerslijsten doorgeven   
  openstaande vacatures van bezorgers doorgeven   
  email naar de contactpersonen   
  Toezeggings-/machtigingsformulier   

  2e proefselectie samenvoegen incl. definitieve brief en 
formulier   

  brief opstellen   
  instructie voor bezorgers actualiseren   
  materiaal Kerkbalans ophalen   
  laatste mutaties verwerken, controle   
  definitieve selectie maken en controleren   
  selectie Kerkbalans samenvoegen met brief en uitpinten   
  rapen, vouwen, insteken en samenvoegen   

  
uitdelen van de pakketten aan de bezorgers incl. instructies & 
tips (b.v. niet in donker aanbellen) + de berichten "bij niet 
aanwezig" enz. 

  

  de Kerkbalans formulieren bezorgen   
  de Kerkbalans formulieren ophalen   
  traktatie voor de vrijwilligers   
  enveloppen openen   
  ontvangstbevestigingen contant geld verzorgen   
  invullen schenkingsovereenkomsten   
  toezeggingen invoeren   


