
Met de Kick-off van maandag 14 november 2022 is gestart met Actie Kerkbalans 2023. 

- Actie Kerkbalans start op 22 januari 2023  

- Deadline inleveren input voor brief op 7 december 2022 

 

We hebben gesproken over de uitdagingen die ons in 2023 te wachten staan. 

1) Het verdwijnen van de acceptgiro 

2) De financiële crisis: inflatie en verviervoudiging energieprijzen 

En wat we niet mogen vergeten 

1) Denken vanuit de gever. Wat raakt hen in het hart 

2) Mensen geven als ze gevraagd worden 

3) Geven begint bij de inhoud, bij hét verhaal van God met mensen. 

 

Wat betekent het verdwijnen van de acceptgiro voor het geefgedrag van de kerkleden? 

- In Scipio staan 228 gemeenteleden vermeld met de betaalwijze acceptgiro.  

- Maar: de acceptgiro is niet alleen een betaalmiddel. Het heeft ook een belangrijke 

signaalfunctie. Een groot deel van gevers ziet dit gele aanhangsel als signaal dat er iets 

betaald moet worden. 

 

Welke invloed heeft de financiële crisis op Actie Kerkbalans 

- Een goede opbrengst Actie Kerkbalans is belangrijker dan ooit. We geven nog altijd meer uit 

dan dat er financieel binnenkomt. 

- We willen zorgen dat de oudere gemeenteleden blijven geven en het liefst ietsje meer 

(verdiepen). Daarom onderzoeken we een extra geefmoment in mei/juni. 

- We willen de jongere generatie stimuleren te geven, structureel of eenmalig (verbreden). 

We denken dat jongeren die niet structureel geven wellicht nog wel bereid om een eenmalig 

gift te geven. Daarvoor gaan we mogelijkheden bieden, waaronder betalen via de website 

(bereikbaar via link of QR-code). 

 

 

  



Wat hoe 

Brief naar huidige acceptgiro-betalers Kerkelijk Bureau (administratie) stuurt brief naar 
huidige leden die met acceptgiro betalen in 
december over alternatief betaalmiddel:  
eenmalige automatische incasso 

Telefoonnummer op brief in januari Op de brief moet duidelijk een naam, 
telefoonnummer en e-mailadres staan van de 
penningmeester van de wijkkerk, bij wie men 
informatie of hulp kan krijgen. 

Informatiepunt Actie Kerkbalans in de kerk In de drie weken van Actie Kerkbalans zetten we 
informatiepunten op in de wijkkerk. De 
penningmeesters zorgen dat er 3 zondagen na 
de zondagse viering iemand aanwezig is om 
vragen te beantwoorden of te helpen met het 
invullen van de 
machtigingskaart/toezeggingskaart. Dit heeft 
bovendien een signaalfunctie voor alle 
kerkbezoekers.  

Posters met QR-code in de kerk We bieden andere vormen van betalen aan, 
bijvoorbeeld met een poster met QR-codes. 
Hiermee willen we ook eenmalige giften 
stimuleren.  

Telefonisch servicegesprek in maart Servicegesprek voor mensen die het moeilijk 
zonder acceptgirokaart te betalen  
‘Hoe kunnen wij u helpen’? 

 

 

Wat   

Voorbeeldartikelen Er wordt teksten gemaakt die als voorbeeld 
kunnen dienen voor de eigen wijkbrief / 
zondagse mededelingen / kanselmededelingen 
 

Preeksuggestie Ook dit jaar komt er een preeksuggestie om 
tijdens de verkondiging aandacht te vestigen op 
het geven 
 

Voorbede-suggestie Er wordt een voorbede geschreven om onze 
verbondenheid met elkaar te benadrukken 
 

Materiaal om informatiepunt in te richten verwijsbord, informatiebrief voor bemensing 
etc. 
 

Poster met QR-code Aandacht bij Actie Kerkbalans ligt op het 
toezeggen maar ook eenmalige giften zijn 
welkom 
 



 

Wanneer  Kerkelijke Bureau Wijkkerk 

november ‘22 Kick-off Kerkbalans 
Conceptbrief 
Artikel Kerkbalans 1 

Conceptbrief aanvullen met eigen 
informatie uit wijkgemeente en van eigen 
voorganger 

december ‘22 Artikel Kerkbalans 2 
Opmaak materiaal Actie Kerkbalans 
Controleronde brieven 

7 december = deadline inleveren input 
voor conceptbrief 

januari ‘23 Verspreiding brieven januarimailing 
Artikel Kerkbalans 3 
Materiaal voor informatietafel  

22 januari start Actie Kerkbalans 2023 
Informatietafel Kerkbalans 

februari ‘23  Informatietafel Kerkbalans 

maart ‘23 Bellijst voor telefonisch servicegesprek 
‘Hoe kunnen wij u helpen’ 

Belronde naar mensen die nog niet 
gereageerd hebben op Kerkbalans 2023 
en in 2022 wel 

april ‘23 Artikel Kerkbalans 4 over opbrengst  

mei ‘23 Bedankbrief/nieuwe betaalmogelijkheid 
Herinneringskaart 

Aanleveren input voor bedankbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Teitsma 

16 november 2022 


