
 
 
 
 
 
 
 
                                  Giessen-Oudekerk, 10 januari 2020 
 
 
 
 
Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk. 
 
Beste Gemeenteleden. 
 
Ook dit jaar willen we weer op u, als lid van de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum, een 
beroep doen.  
 
In onze gemeente aanvaarden we het Woord van God als enige regel van het geloof en daarbinnen zijn we een 
heel brede kerk. Een kerk voor jong en oud, voor gezonde en zieke mensen, voor gezinnen en alleen gaanden. 
Een kerk voor ons allemaal. Met elkaar vormen we een grote en bloeiende gemeente!  

Het in stand houden van de kerk (gebouw en gemeente) kost veel tijd en inspanning van vrijwilligers en 
ambtsdragers. Ruim 250 mensen zijn hiervoor wekelijks in de weer, maar daarnaast is ook geld nodig. Een 
belangrijke bron van inkomsten (ruim 70% van de begroting) is de jaarlijkse Actie Kerkbalans (AKB). 

De kerkrentmeesters hebben de taak het financiële beheer in goede banen te leiden.  
 
Door de hogere inkomsten uit de AKB 2019 is het gelukt voor 2019 een sluitende begroting te presenteren. Voor 
een duurzame financiële positie moeten we dit vasthouden. Voor 2020 betekent dit dat we rekening houdend 
met de jaarlijkse kostenstijgingen, een minimaal 2% hogere bijdrage vragen. 
 
Concreet is ons verzoek: draagt u als het mogelijk is  minimaal 2% meer bij dan vorig jaar en help daarmee de 
kerk in balans te houden. 
 
Zorg ervoor dat het belangrijke werk van onze kerk door kan blijven gaan. Maak uw toezegging voor AKB 2020 
vandaag nog gereed. Binnenkort halen wij de retourenveloppe weer bij u op.  
Wij rekenen op uw steun. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
Hans Planken, voorzitter 
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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   


