
 

 

Dossier actie Kerkbalans  
in Katwijk  

- Praktische handvatten, voorbeelden en inzichten over de 
vernieuwde aanpak van actie Kerkbalans in Katwijk - 



Het geheim van Katwijk 

In 2016 zette een aantal enthousiaste vrijwilligers de schouders onder de vernieuwing van de actie 
Kerkbalans in Katwijk. En mét resultaat. De opbrengsten stegen van gemiddeld 87 euro per huishouden in 
2016 naar een gemiddelde van 122 euro per huishouden in 2018. Daarmee haalden ze meer op dan vooraf 
begroot. En dat terwijl het aantal parochianen die zij vroegen om een gift daalde.


Wat is het geheim van Katwijk? In dit unieke dossier vertellen drie vrijwilligers van de parochiekern H. 
Joannes de Doper in Katwijk, onderdeel van de parochie H. Augustinus, welke vernieuwingen bij hen 
leidden tot goede resultaten. 


Zij delen hun inzichten en geven praktische handvatten en voorbeelden, waarmee ook 
kerkbalanswerkgroepen van andere parochies aan de slag kunnen. Een bron van inspiratie!





 

“Om de geloofsgemeenschap vitaal en financieel 
gezond te houden, wilden we de aanpak van de 
actie Kerkbalans vernieuwen.” 

Astrid van der Valk

Vice-voorzitter parochie H. Augustinus

Ná 2016 Vóór 2016 

‣ Zakelijke brief


‣ Financieel overzicht


‣ Kerkbalanslopers inschakelen


‣ Startmoment ontbreekt


‣ 1x per jaar oproep deelname

actie Kerkbalans


‣ Bijdrage van parochianen ter 
kennisgeving aannemen


‣ 1x per jaar behaalde resultaten 
rapporteren aan parochianen


‣ Persoonlijke brief


‣ Financiën zijn eenvoudig te begrijpen


‣ Kerkbalanslopers in het zonnetje 
zetten


‣ Gezamenlijk startmoment


‣ Een jaarrond aandacht voor

actie Kerkbalans


‣ Parochianen bedanken voor hun 
financiële bijdrage


‣ Zes keer per jaar resultaten creatief 
rapporteren



Kerkbalans groeit als je contact maakt met parochianen 

“Het is bij de actie Kerkbalans belangrijk om in 
contact te blijven met de parochianen. We 
proberen zo transparant mogelijk te zijn en 
altijd de schenkers te bedanken”, zegt Anneke 
van der Valk, coördinator van de actie 
Kerkbalans. 

Een parochiebestuurder vroeg Anneke in 2015 om 
coördinator te worden voor de actie Kerkbalans in 
de parochiekern H. Joannes de Doper. “Ik ben 
gepensioneerd en wilde meer voor de kerk doen, 
dus heb ik ‘ja’ gezegd. In het eerste jaar ben ik 
naar de meet & greets geweest van de kerkbalans-
consulenten van het bisdom Rotterdam. Daar heb 
ik veel geleerd over hoe je geld werft, een brief 
opstelt, en hoe je verschillende doelgroepen 
aanspreekt.”


Toen Anneke en haar team voor het eerst met 
brieven voor doelgroepen werkten, zagen zij aan 
het einde van dat jaar al verschil: “We hadden wel 
tien verschillende brieven, helemaal gepersoni-
fieerd en met mooie kleurenfoto’s erbij. De dames 
van de ledenadministratie hadden wel veel werk 
om alle adresbestanden op te schonen, maar het 
bleek de moeite waard. We hadden een geweldig 
resultaat: vierduizend euro meer dan in 2016!”


Vóór de veranderingen in 2016 werkte de 
parochierkern al wel met kerkbalanslopers: 
vrijwilligers die de enveloppen met kerkbalans-
brieven en toezeggingsformulieren bij de 
parochianen thuis brengen en weer ophalen. Dat is 
ook wat de kerkbalansconsulenten aanraden. “Op 
die manier sta je veel meer in contact met je 
parochianen. Daarvan is gebleken dat dat het 
meest effectief is”, zegt Anneke die naast 
coördinator zelf ook kerkbalansloper is.


Het eerste inluidmoment dat de werkgroep 
organiseerde in 2017 was gelijk een succes. 
Anneke: “Het is een moment dat je elkaar kunt 
ontmoeten. We hebben de kerkbalanslopers een 
presentje gegeven, een doosje bonbons, om te 
bedanken voor hun inzet elk jaar. Dat je het gevoel 
hebt dat je het met elkaar doet, en er samen voor 
gaat. Daarom staat in 2019 ‘saamhorigheid’ 
centraal als thema. Wij als parochianen zijn de 
levende stenen van de kerk.” 


“In het eerste jaar ben ik naar  
de meet & greets geweest van  

de kerkbalansconsulenten.” 



Blijven vernieuwen 
“Soms moet je ook iets uitproberen. In 2016 
introduceerden we de automatische incasso. Maar 
dat bracht meer verwarring dan dat het iets 
opleverde. Daarmee zijn we het jaar erop gestopt. 
Dat kan ook gebeuren. Maar het weerhield ons er 
niet van om op andere terreinen te vernieuwen.”


Door het jaar heen schrijft Anneke enthousias-
merende stukjes over de actie Kerkbalans in 
parochieblad De Augustinus om mensen te blijven 
herinneren aan hun bijdrage voor de kerk. “Ik kijk 
wel op kerkbalans.nl voor voorbeelden en op 
internet bij andere kerken. Vaak lukt het dan wel 
om een stukje te schrijven. Altijd noem ik de 
bedragen van hoe het er op dat moment voor 
staat. Met een speciale ‘thermometer’, een 
afbeelding waarop de bedragen van de toe-
zeggingen en overgemaakte gelden zichtbaar zijn, 
zorgen we een jaarrond voor publiciteit. Zo houd je 
Kerkbalans transparant en blijf je in contact met de 
mensen.”


Voor de kinderen bestelde Anneke bouwplaten bij 
het bisdom waarmee ze een kerkje als spaarpotje 
konden knutselen: “Op de zondag na het 
inluidmoment hebben de kinderen zo’n kerkje 

geplakt en versierd. Ze mochten het in de kerk 
laten zien. Zo krijgt Kerkbalans weer extra 
aandacht.”


Liefde doorgeven 
“Ik heb niet mijn hele leven in Katwijk gewoond. 
Toen ik hier in 2003 terugkwam, vroeg mijn zus of 
ik in het koor Vocalis wilde zingen. Daardoor ging 
ik weer meer naar de kerk en is er een verandering 
in mijn geloofsleven gekomen, een verdieping van 
mijn geloof. Als ik in de kerk kom bij een viering ga 
ik voor de ontmoeting met de Heer. Dan voel ik zijn 
liefde. Die liefde wil ik graag doorgeven aan alle 
mensen om mij heen. De bisschop spreekt altijd 
over de Kerk als een netwerk van liefde. Als we 
aan dat netwerk bijdragen, denk ik dat we een 
betere wereld krijgen. Daar ga ik voor bij de actie 
Kerkbalans.” 

 

“De liefde van de Heer  
wil ik graag doorgeven  

aan alle mensen om mij heen.” 

5 tips: maak contact met parochianen 

1. Werk met kerkbalanslopers. Zij brengen de 
kerkbalansbrieven en toezeggingsformulieren bij de 
parochianen en halen ze persoonlijk weer op. 

1.

2. Houd je parochianen het hele jaar 
door op de hoogte van hoe het gaat 
met de actie Kerkbalans.


3. Wees transparant. Een ‘thermometer’ 
met de laatste stand van zake werkt 
heel goed.


4. Betrek de kinderen erbij. Bijvoorbeeld 
bij het inluidmoment en/of met 
spaarpotjes. 


5. Als je vragen hebt, ga naar de 
kerkbalansconsulenten. Zij kunnen je 
verder helpen.




Persoonlijk schrijven voor een sterker appèl 

“Schrijven naar de persoonlijke situatie zorgt 
dat je beter een appèl op iemand kunt doen”, 
zegt Astrid van der Valk, vice-voorzitter van het 
bestuur van de parochie H. Augustinus. Als 
geboren en getogen Katwijkse en sinds vijf jaar 
weer woonachtig in het dorp, is ze persoonlijk 
betrokken bij de parochiekern. Vanuit haar 
werkervaring als bedrijfseconoom en financieel 
consultant voor grote bedrijven, kon ze het 
veranderingsproces van de actie Kerkbalans in 
Katwijk in de goede richting sturen.  

Meer inkomsten per huishouden 
Er ligt een blaadje met cijfers voor Astrid op tafel: 
“Per huishouden wordt nu gemiddeld meer 
gegeven. In 2016 was het gemiddelde 87 euro per 
huishouden. In 2017 was dat 110 euro en in 2018 
leverde de actie Kerkbalans gemiddeld 122 euro 
per huishouden op.” Wel ziet Astrid jaarlijks het 
aantal uitgaande brieven dalen: van 900 in 2016 
naar 660 brieven in 2018. “We moeten met elkaar 
meer opbrengen omdat we een krimpende 
organisatie zijn. Als we dan het begrote eindbedrag 
met elkaar halen, merk je dat inspanning loont.”


Om deze resultaten te halen, schrijft Astrid per 
doelgroep een andere brief. “In de brieven die je 
stuurt, probeer je een appèl te doen op de 
parochiaan die de brief ontvangt. Niet iedereen zit 

in dezelfde situatie. Je kunt niet in ieders 
portemonnee kijken. Sommigen zijn heel betrokken 
en doen een periodieke gift. Anderen doen een 
kleinere bijdrage en wil je vragen of ze iets meer 
kunnen missen. Als je je bij het schrijven van de 
brief zo veel mogelijk verplaatst in degene die de 
brief ontvangt, heb je een grotere kans dat hij of zij 
zich aangesproken voelt en meedoet.” 


Doelgroepen naar leeftijd en soort gever 
De werkgroep maakt onderscheid tussen de 
volgende doelgroepen: 

1. lage, gemiddelde en hoge trouwe gevers, 

2. periodieke gevers, 

3. niet-gevers (wel toegezegd maar niet 

gegeven), 

4. jongeren, 

5. nieuwkomers, 

6. afgelopen jaar niets toegezegd, maar jaar 

ervoor wél gegeven. 


Jongeren, degenen die voor het eerst op zichzelf 
gaan wonen, krijgen in Katwijk een eigen brief met 
de vraag om mee te doen met de ‘club van twaalf’. 
Astrid: “Ik heb bij mijn neef gecheckt wat hem 
aanspreekt. Hij komt niet vaak in de kerk. Ik vroeg 
wat hij ervan zou vinden om toch één eurootje per 
maand te geven. Dat zag hij wel zitten. Dat is €12,- 
per jaar: de ‘club van twaalf’.”




Aanspreekvorm 
Waar de brieven eerst een algemene aanhef 
hadden, staat nu de naam van de geadresseerde 
bovenaan. Astrid: “Als er een echtpaar op één 
adres woont, dan schrijven we niet alleen ‘Beste 
meneer Jansen’. Soms is mevrouw Jansen meer 
betrokken bij de kerk dan meneer Jansen. We 
schrijven dan ‘Meneer en mevrouw Jansen’. 
Iemand van de ledenadministratie vroeg zich af of 
we de brief niet alleen aan de hoofdbewoner 
moeten richten, zoals bij de belastingdienst. Maar 
dat zijn de belastingen. Als kerk willen we ons 
richten op beide. Dan is de kans ook groter dat het 
goed valt. Het zijn de details die het doen.”


Naast de verschillende doelgroepen heeft Astrid de 
brief puntiger opgesteld: “We zorgen dat de brief 
geen lange teksten bevat. In de brief moet ook een 
duidelijke actie staan, bijvoorbeeld: ‘leg je 
retourenvelop klaar, want over twee weken komen 
we het ophalen’. Zo motiveren we parochianen om 
mee te doen.” 


Astrid merkt dat een lijst met ‘wist je dat’-jes 
parochianen aanspreekt: “Dat kunnen mensen 
gemakkelijk lezen. Ook plaatsen we elk jaar een 

andere foto in kleur op de brief. Om de financiën 
inzichtelijk te maken vertellen we hoeveel cent van 
één euro, waaraan wordt uitgegeven. Een 
woordwolk toont de activiteiten die we als kerk 
doen. Dat we er zijn voor parochianen op de mooie 
en ook op de moeilijke momenten. Want wat we 
als kerk doen is uniek!” 


Elkaar enthousiasmeren 
Astrid merkte dat de verandering van de actie 
Kerkbalans in het begin nog weerstand ondervond 
in de parochiekern. “Enkele vrijwilligers heb ik een 
keer meegenomen naar de vicariaatsbijeenkomst 
geldwerving van het bisdom Rotterdam. Dat is 
positief en het stimuleert als je het gezamenlijk 
doet.”


Ze merkte dat als de eerst successen zijn behaald, 
het gemakkelijker wordt om volgende stappen te 
zetten in het veranderingsproces: “Vrijwilligers 
gaan dan ook meedenken en veranderen. Zo 
enthousiasmeer je elkaar. Natuurlijk gaan er ook 
dingen fout en valt het niet altijd mee. Maar als je 
de spirit erin houdt, kun je met elkaar een nieuwe 
weg inslaan. Het motto van de actie Kerkbalans is 
‘inspanning loont’. Daar willen we ons in Katwijk 
voor in blijven zetten.” 


Bekijk bijlage 1 van dit dossier voor enkele 
voorbeeldbrieven van Astrid van der Valk.  




“Het zijn de details  
die het doen.” 

6 tips: Schrijven voor doelgroepen 

1. Maak de stijlen van de brieven afhankelijk van de 
leeftijd en het soort gever. 


2. Bedank periodieke gevers in de brief voor hun 
continue steun.


3. Sommigen rekenen nog om vanuit het guldentijdperk. 
Vraag hen om een paar euro meer te geven.


4. Leg uit dat de kerk geen subsidie krijgt van de 
overheid, zoals sommigen denken.


5. Spreek jongeren aan met ‘je’ en ‘jij’.

6. Transparantie helpt. We maken financiën inzichtelijk 

door te vertellen hoeveel cent van één euro waar 
naartoe gaat. Bijvoorbeeld: “Wist u dat van elke euro 
die u bijdraagt € 0,46 wordt besteed aan onderhoud 
van de kerk, de pastorie, ‘de kleine JOANNES’ en de 
begraafplaats?”





Meer publiciteit met een inluidmoment 

Publiciteit creëren rond de actie Kerkbalans is 
goed besteed aan kerkbalansvrijwilliger Gerard 
Bol (60). Met zijn bedrijf ‘SpraakMaker’ is 
communicatie voor hem dagelijkse kost. Hij 
geeft interessante inzichten en praktische tips 
voor een inluidmoment in je parochie. Daarmee 
maakt de actieperiode van Kerkbalans een 
vliegende start.  

Twee jaar geleden hield de parochiekern in Katwijk 
voor het eerst een startmoment: een feestelijke 
gebeurtenis met korte speeches, een door het 
kinderkoor gezongen kerkbalanslied dat speciaal 
voor de actie werd geschreven, en ontmoeting van 
de kerkbalanslopers met een hapje en een drankje. 
“We doen het ook om de anonieme kerkbalans-
lopers in het zonnetje te zetten”, vertelt Gerard Bol. 
“Zij gaan door weer en wind naar de parochianen 
om hen te vragen bij te dragen voor de kerk. 
Sommige lopers doen dat al jarenlang. We willen 
met het inluidmoment hen bedanken en de 
erkenning geven die ze verdienen voor het 
belangrijke werk dat zij doen.” 


Volgens Gerard moet het startmoment een warm 
bad zijn: “We willen een sfeer creëren van 
gastvrijheid en laten zien dat we blij zijn met het 
uurtje dat vrijwilligers van hun kostbare tijd geven. 
Ik sta graag aan de deur om hen welkom te heten.” 


Door de klok te luiden voor de actie 
Kerkbalans… 

1. Laat je horen dat je er als kerk bent. Ook aan 
mensen die niet katholiek zijn. 


2. Schud je mensen wakker. Parochianen weten 
dat de Kerkbalans eraan komt. Veelal geven 
parochianen hetzelfde als het jaar ervoor. Het 
inluidmoment is een kans om hen bewust te 
maken dat alles duurder wordt, en daardoor 
een hogere bijdrage noodzakelijk is.  


3. Zet je kerkbalanslopers in het zonnetje. Dat 
zij niet anoniem blijven, maar erkend worden 
voor het goede werk dat zij doen en 
enthousiast weer op pad gaan.


4. Laat je zien dat je deel uitmaakt van een 
groter geheel. De actieve kerkbalans-
vrijwilligers kunnen de klok wel luiden, maar het 
moet ook weerklank vinden bij anderen om 
effect te hebben. Goede communicatie rond 
het inluidmoment brengt de actie Kerkbalans 
onder de aandacht bij een breed publiek.



Op de basisscholen, waar Gerard tot 2012 als 
directeur werkte, stond hij ook graag bij de deur. 
“Als bijvoorbeeld een kleuter de klas binnenkwam 
en wat bedremmeld keek, zei ik ‘Wat heb jij een 
gave trui man, schitterend!’ Het kind werd gekend 
en begon te groeien. Gekend worden, is bij 
volwassenen net zo belangrijk. Ik wil de vrijwilligers 
graag laten stralen.”


Nieuws voor lokale media 
Het inluidmoment gebruikt 
Gerard ook als aanleiding om 
publiciteit te creëren voor de 
actie Kerkbalans in Katwijk. 
“Het is een manier om 
pa roch ianen wakke r t e 
schudden dat de actie van 
start gaat.” Gerard legt uit 
hoe hij dat aanpakt: “Ik stuur 
persberichten uit naar lokale 
media en vraag journalisten 
of zij er aandacht aan willen 
besteden.” Onder meer RTV 
Katwijk pikte het op en 
publiceerde erover. 


“Het persbericht met foto’s 
komt ook op onze eigen 
website te staan en in de 
wekelijkse digitale nieuws-
brief. In het persbericht 
verwijs ik dan weer naar de 
website voor tekst en foto’s. 
Een foto van het kinderkoor 
bijvoorbeeld is heel mooi voor 
de publiciteit. Ze staan er 
enthousiast op en laten zien 
dat de kerk ook voor kinderen 
leuk is.” 


Tijdens het inluidmoment zong het kinderkoor een 
speciaal actielied. “Als hun foto dan in de krant 
komt, zijn opa en oma natuurlijk apetrots. Zo raakt 
het nieuws verspreid.” 


“Kerkbalansconsulent Ad Sosef gaf de tip om 
ambassadeurs te vragen voor het inluidmoment. 
Het is vergelijkbaar met wat het Nationaal Comité 4 
en 5 mei doet om de fakkel van vrijheid door te 
geven. Vorig jaar hebben we Truus Willemse als 
ambassadeur gevraagd. Zij is een dame op leeftijd 
die bekend is binnen de parochie. De andere 
ambassadeur was een jong meisje van het 
kinderkoor. Samen drukten zij de knop in om de 
kerkklokken te luiden. Zo werd symbolisch de 
‘fakkel’ doorgegeven van de oude aan de jonge 
generatie.” Dit jaar was vicaris-generaal Tjeerd 
Visser ambassadeur en luidde samen met een 
jongen van het kinderkoor de start van de actie 
Kerkbalans letterlijk en figuurlijk in. 


Tips voor een inluidmoment 

1. Doe het maximaal een uur. Het kostbaarste wat een vrijwilliger kan 
geven is tijd.


2. Doe het midden op de dag. Dan kunnen mensen ’s ochtends en  
’s middags nog sporten of boodschappen doen.


3. Zorg voor variatie. Vorig jaar stond in Katwijk ‘oud en jong’ centraal. 
Dit jaar is het inluidmoment in samenwerking met het bisdom 
Rotterdam in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de andere 
parochiekernen van onze parochie H. Augustinus. Het thema dit jaar 
is dan ook 'Saamhorigheid'. Volgend jaar is de invulling weer anders. 


4. Laat een powerpoint draaien met foto’s van het afgelopen jaar. Het 
is een feest van herkenning om foto’s terug te zien van bijvoorbeeld 
de parochiedag of de eerste heilige communie. 


5. Zet de kerkbalanslopers in het zonnetje. Het inluidmoment moet 
voor hen een warm bad zijn. Bedank hen en zorg dat ze enthousiast 
en eensgezind op pad gaan.


6. Kijk of je verbinding kunt maken met andere kerken. Dit jaar doet de 
parochiekern van Katwijk het inluidmoment voor het eerst samen met 
de andere parochiekernen van de parochie H. Augustinus. Mogelijk 
wordt het inluidmoment 2020 een Katwijk oecumenisch moment.


7. Wees open en toegankelijk; zodat mensen van buiten de kerk naar 
binnen kunnen kijken en zien dat het een levendige gemeenschap is. 
En kijk zelf ook naar buiten: Zie je initiatieven in de samenleving, waar 
je als kerk een rol kunt vervullen? Denk in kansen en niet in 
problemen!

“Maak het onbekende  
bekend.” 



Thermometer 
Op de vraag hoe je mensen aan kunt sporen om te 
geven voor Kerkbalans zegt Gerard: “Maak het 
onbekende bekend. Als je duidelijk maakt in je 
communicatie waar het geld naartoe gaat, dan zijn 
mensen ook meer geneigd om te geven.” 


Door het jaar heen brengt de werkgroep de actie 
Kerkbalans onder de aandacht met een speciale 
thermometer. Daarmee maken zij voor parochianen 
inzichtelijk wat de laatste stand van zaken is rond 
toezeggingen en overgemaakte geldbedragen. 


“We laten zo’n zes keer per jaar die thermometer 
verschijnen op de beamer in de kerk en publiceren 
het in de digitale nieuwsbrief en op de website. Ik 
heb de webmaster gevraagd om die berichten 
bovenaan te houden, zodat elke bezoeker van de 
website meteen de thermometer ziet en herinnerd 
wordt aan een kerkbijdrage”, legt Gerard uit. “We 
proberen parochianen steeds bewust te maken 
hoe blij we zijn met elke euro die zij geven.”


Bekijk bijlage 2 voor het persbericht en bijlage 3 
voor Gerards draaiboek van het inluidmoment. 

“Je wil parochianen graag bewust maken 
van de actie Kerkbalans. Dat ze niet 
vervallen in een automatisme van ieder 
jaar hetzelfde bedrag geven. Als je 
bewustwording creëert denken ze opnieuw 
na over hun donatie. De kans neemt dan 
toe dat ze meer geven. Een inluidmoment 
helpt om bewustwording te creëren.”



Bijlage 1 - Voorbeeldbrieven voor doelgroepen 

Brief voor de lage, gemiddelde en hoge trouwe gevers  

 

De trouwe gever 
bedanken


Concrete plannen voor 
het nieuwe jaar 
benoemen


Kleurenfoto van actieve 
parochianen 
enthousiasmeert


Directe vraag om 
bijdrage te verhogen


Oproep tot actie: 
retourenvelop klaarzetten


Inspirerende quote



 

Een lijst ‘wist u dat’-jes 
leest prettig.


Financiën inzichtelijk 
maken door uit te leggen 
hoeveel cent van elke 
geschonken euro, waar 
naartoe gaat.


Een woordwolk trekt de 
de aandacht en laat op 
een speelse manier de 
diversiteit aan activiteiten 
zien.


Foto’s geven letterlijk en 
figuurlijk kleur aan de 
actie Kerkbalans




Brief voor de jongeren de ‘club van 12’  
 

Direct taalgebruik spreekt 
jongeren aan


Concrete en aansprekende 
voorbeelden van waar de 
bijdrage naartoe gaat


Boeiende quote voor 
jongeren


Concrete vraag (€12,- voor 
de club van 12)




 

‘Wist je dat’-jes (in de je-
vorm) lezen gemakkelijk.


Financiën inzichtelijk 
maken door uit te leggen 
hoeveel cent van elke 
geschonken euro, waar 
naartoe gaat.


Jongeren serieus nemen 
door hen te vragen naar 
waar ze goed in zijn.


Woordwolk afgestemd op 
jongeren




Bijlage 2 - Persbericht 

    P E R S B E R I C H T 

      Katwijkse feestklokken bij diocesaan inluidmoment 

Middels het indrukken van twee knoppen lieten vicaris-generaal Tjeerd Visser van het bisdom 
Rotterdam en Lucas van kinderkoor De Vrolijke Noot in de kerk van de H. Joannes de Doper 
in Katwijk de feestklokken luiden. Zaterdag 19 januari om 13.00 uur was het diocesane 
inluidmoment. Luidende feestklokken waren het teken dat de Actie Kerkbalans 2019 officieel 
van start ging. Aan deze start werd zo een feestelijk tintje gegeven waarna ook het glas werd 
geheven op een goede financiële afloop voor alle 48 parochies van het bisdom. Deze actie loopt 
t/m met 2 februari. 

Anneke van der Valk, coördinator Actie Kerkbalans: ,,Wat een mooi samenzijn was het met 
parochianen, kerkbalanslopers, vertegenwoordigers van het bisdom en de andere parochiekernen 
van onze parochie van de H. Augustinus. Saamhorigheid kreeg zichtbaar vorm in de vele contacten 
bij dit inluidmoment. Reken maar dat we als parochiekern trots zijn op het feit dat we dit mochten 
organiseren. Mooi ook dat vicaris-generaal Visser er als ambassadeur was en zo inspirerend heeft 
gesproken.”     

‘Samen ben je nooit alleen’ 
Dit motto werd middels foto’s bij een beamerprojectie zichtbaar gemaakt. Parochianen ontmoeten 
elkaar op vele momenten, op vele plekken in hun parochiekern. De kerkbalanslopers Dorette van 
Arkel, Gerard van der Klugt en Anneke van der Valk vertelden in een gefilmd portret hun drive om 
als loper aan deze actie mee te doen. En ieder noemde ook prachtige persoonlijke redenen waarom 
men moet geven aan hun kerk. Van der Valk: ,,Weet dan ook dat de hele parochie van de H. 
Augustinus ongeveer 18.689 parochianen telt waarvan 3720 in onze parochiekern. Twee jaar 
geleden gaven we 750 doelgroepbrieven voor onze parochianen uit, nu voor 2019 zijn het er 620. 
Maar wat denk je? De opbrengst blijft positief rond de € 80.000,- schommelen. Is dat geen 
betrokkenheid?”     

‘Succesverhalen in de Katholieke Kerk’ 
Een parochiaan: ,,Dat is bij ons kinderkoor De Vrolijke Noot. Wat zongen ze dat ‘Klokkenlied’ weer 
mooi. Daar kom ik graag voor langs.” Het boekje van Leo Fijen met deze titel werd door Visser ter 
inspiratie overhandigd aan vele aanwezigen. De kinderen van De Vrolijke Noot ontvingen een 
schitterende medaille van de H. Christoffel als blijk van waardering namens het bisdom.  
In de gehele parochie wordt voor 2019 € 434.000,- verwacht bij deze actie. Jaarlijks daalt de 
opbrengst 2% waar Katwijk een positieve uitzondering blijft. Voor foto’s (‘Fotogalerij’),  gefilmde 
portretten (‘Filmpagina’) en meer nieuws van deze actie kunt u terecht bij www.joannesdedoper.nl . 
Van der Valk: ,,Wij gaan ervoor!”       

Noot voor de redactie: 
Anneke van der Valk, coördinator Actie Kerkbalans 2019, kunt u voor vragen bereiken op 
06-51122374 en / of a.vd.valk@hotmail.com 

http://www.joannesdedoper.nl
mailto:a.vd.valk@hotmail.com


“Deze foto van de lokale krant laat zien wat goede 
PR rond het inluidmoment kan doen. Hiermee zet je 

jezelf als katholieke gemeenschap op de kaart.” 
Gerard Bol


PR parochiekern H. Joannes de Doper



Bijlage 3 - Voorbeeld draaiboek inluidmoment 

Draaiboekje inluiden van de Actie Kerkbalans 2019 zaterdag 19 januari 2019 VERSIE 3 

In dit draaiboekje beschrijf ik hoe het uur van samenzijn gaat verlopen. Peter van Mulken, de fotograaf die voor het 
bisdom werkt, verzorgt het betere fotowerk waar ik en het bisdom Rotterdam dit weekend gebruik van kunnen maken 
voor een persbericht voor de digitale- en papieren media in alle parochiekernen van de parochie H. Augustinus zo ook 
voor de contacten en nieuwsuitingen van het bisdom Rotterdam. 

12.30 – 12.45 uur: 
• De verwarming moet tijdig vooraf worden aangezet. Anneke van der Valk sluit dit kort met de koster.  
• Op de beamer wordt vanaf 12.30 uur een Power Point Presentatie geprojecteerd met de meest uiteenlopende 

foto’s vanuit onze parochiekern waar parochianen samenzijn, elkaar ontmoeten. Om de zoveel foto’s verschijnt 
een sheet met het woord ‘Saamhorigheid’, het thema van deze bijeenkomst, zo ook een sheet met het logo van 
de ‘Actie Kerkbalans 2019’. Deze blijft gewoon de hele tijd doorlopen tot we iets anders gaan presenteren.    

• Er zijn speciale opgeblazen ballonnen van de Actie Kerkbalans zo ook bouwplaten die na afloop van het lied 
door Agnes Bol worden meegegeven aan de kinderen. De attentie van het bisdom Rotterdam wordt door Tjeerd 
Visser aan alle kinderen van De Vrolijke Noot meegegeven, maar ook aan mogelijk andere aanwezige kinderen 
in de kerk.  

• Inloop vanaf 12.30 uur met koffie / thee / warme chocomel / limonade en een  koekje. 
• Op één grote tafel staan alle pakketten voor de kerkbalanslopers om na afloop mee te nemen voor hun 

loopwijk. Anneke (coördinator Actie Kerkbalans) verzorgt de distributie deze middag en vinkt af wie het 
pakket meeneemt.  

• Er is een lijst met genodigden en Gerard zal ze speciaal opvangen, welkom heten en begeleiden. 
• Elkaar ontmoeten en begroeten staat in deze samenkomst bij het diocesane inluidmoment in Katwijk centraal. 

12.45 uur:  
• Gerard Bol heet eenieder van harte welkom en in het bijzonder vicaris-generaal Tjeerd Visser, van het bisdom 

John Bakker (algemeen econoom) en Daphne van Roosendaal (medewerker ambtelijke communicatie), Ad 
Sosef (kerkbalansconsulent in opdracht van het bisdom), de vertegenwoordigers van de parochiekernen 
(namen noemen en hand opsteken voor herkenning), diaken Peter Winnubst als locatiereferent, kinderkoor De 
Vrolijke Noot want we gaan muzikaal starten met een speciaal geschreven Actielied Kerkbalans 2019, de 
Katwijkse kerkbalanslopers, de medeparochianen zo ook alle andere mogelijke belangstellenden. 

• Hij leidt heel kort het thema ‘Saamhorigheid’ in… een kerk van levende stenen waar we met dit diocesane 
inluidmoment aandacht vragen voor de start van de traditionele Actie Kerkbalans.   

ACTIELIED KERKBALANS 

Wees welkom u hier allen 
in deze mooie kerk. 
Dit tijdstip is bijzonder 
want straks begint het werk! 
  
REFREIN: 
Let op de klokken luiden straks 
voor onze Kerkbalans. 
Belangrijk voor ons allemaal, 
geef gul dus pak die kans! 
  
Wij denken aan de lopers,  
zij doen fantastisch werk. 
Ze bellen aan en vragen 
een donatie voor de kerk 

REFREIN 

Veel dank aan u hier allen 
voor energie en tijd. 
De kerk blijft ons verbinden 
dit is saamhorigheid!



12.50 uur: 
• Gerard bedankt het koor (lovende woorden) en vertelt dat ze na afloop van dit lied hun kerkbalansballon 

mogen houden en een kerkbalansbouwplaat van de dirigente meekrijgen. Met dit laatste kunnen ze een kerk 
als spaardoosje bouwen. Ze krijgen een attentie (een sleutelhanger) uitgedeeld door Tjeerd Visser, voor het feit 
dat ze dit inluidmoment muzikaal luister hebben bijgezet. 

• Gerard neemt dan verder het woord en vertelt o.a. iets meer over de Actie Kerkbalans van zaterdag 19/1 t/m 
zaterdag 2/2, het officieel deelnemen met vele andere kerken aan het inluidmoment, het feit dat het diocesane 
inluidmoment in Katwijk wordt gehouden dit jaar, het belang van deze actie voor de kerk dus ook onze 
parochiekern, een financieel doorkijkje (van elke euro gaat € 0,46 naar het onderhoud van de kerk, pastorie, 
DKJ, het kerkhof, een € 0,36 naar pastoraal werkenden / vieringen / musici / secretariaat en € 0,18 naar 
communicatie, afdracht bisdom en overige beheerskosten), de opzet voor de derde keer dit jaar in Katwijk met 
doelgroepenbrieven waar we in 2017 een 750 brieven kenden en na 660 in 2018 nu 600 in 2019 met een 
nauwelijks dalende opbrengst dus meer betrokkenheid, de inzet van de werkgroep, de inzet van de 
ledenadministratie, de inzet van het parochiekernsecretariaat, de inzet van de kerkbalanslopers, dat we in 2018 
een € 80.835,- ophaalden waar  € 78.800,- was toegezegd en dat met dit maatwerk de groei zichtbaar blijft, 
maar  bovenal de betrokkenheid en dat het thema in 2019 dus ook weer ‘Geef voor je kerk’ is. Deze opbrengst 
maakt ongeveer 1/3 uit van de begroting 2019. 

• Uniek om in Katwijk het diocesaan inluidmoment namens het bisdom Rotterdam te mogen beleven met ook 
de vertegenwoordigers van de andere parochiekernen van de parochie H. Augustinus. 

• Introductie door Gerard van de ‘ambassadeur’ van de Actie Kerkbalans 2019: vicaris-generaal Tjeerd Visser. 

12.53 – 12.57: 
Tjeerd Visser vertelt zijn persoonlijke aanbeveling in maximaal vier minuten (wordt niet met een schaartje geknipt) over 
waarom parochianen van het gehele bisdom Rotterdam zouden moeten deelnemen aan deze Actie Kerkbalans en 
waarom ze hopelijk ook nu weer meer geven dan in 2018. Mogelijke aandachtspunten waarbij het uitgangspunt 
‘Saamhorigheid’ is want dat is het thema bij dit inluidmoment:  

• Het belang van het samen vieren van de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. 
• Viering van het doopsel, de eerste heilige communie, het heilig vormsel, huwelijk, huwelijksjubileum en 

uitvaart.   
• Schoolvieringen van RKBS de Horizon. 
• Deze Actie Kerkbalans geeft weer de mogelijkheid om nieuwe initiatieven in deze parochiekern te ontplooien 

en te bekostigen (o.a. Sint Jansfeest). 
• Samen-Kerk-Zijn is elkaar ontmoeten en dan niet alleen naar binnen gericht, maar ook naar buiten. De 

parochiekern in Katwijk heeft voortdurend de vensters naar de wereld om zich heen open en dat is naar andere 
Katwijkse geloofsgemeenschappen (viering van de oecumene zoals jaarlijks met de Hervormde Gemeente De 
Rank) en ook naar de wereld verder dan Katwijk. 

• Met de gelden van de Actie Kerkbalans gaat het zeker niet alleen in stenen zitten, maar vooral ook in ‘levende 
stenen’. Daar vragen we dit jaar aandacht voor. Denk maar aan de kosten van het pastorale team, secretariaat, 
dirigenten, muzikanten om de vieringen in stand te houden. Maar vlak zeker de inzet en de werkzaamheden 
van de vele, vele vrijwilligers niet uit. 

• De kerk is meer is dan alleen de weekendvieringen. Het geeft alle dagen in de week handen en voeten aan 
diaconie, liturgie, gemeenschapsopbouw, enz. 

• ‘Geef voor je kerk’ is het thema bij deze Actie Kerkbalans, geef om de saamhorigheid in stand te houden. Wat 
betekent deze kerk concreet voor Tjeerd Visser persoonlijk en als vicaris-generaal? 

• Mogelijk ook benadrukken dat bisschop Van den Hende na het ‘Jaar van gebed’ het ‘Jaar van de Roepingen’ 
heeft aangekondigd.  

• ……….. Het zijn maar suggesties. 
12.57 – 12.59 uur: 

“In 2017 was voor het eerst een inluidmoment in 
Katwijk. Dat was gelijk een succes. Het is een 
moment dat je elkaar kunt ontmoeten en een gevoel 
hebt dat je het met elkaar doet en ervoor gaat.” 

Anneke van der Valk

Coördinator actie Kerkbalans parochiekern H. Joannes de Doper



• Gerard benadrukt, terwijl de presentatie gewoon blijft lopen, 
dat we de verbinding in de saamhorigheid zichtbaar willen 
maken. Een koorlid van De Vrolijke Noot loopt met Tjeerd 
Visser naar de knop van de kerkklok. 

12.59 – 13.05 uur: 
• Tjeerd Visser en het koorlid drukken om exact 13.00 uur 

beiden de knop in waardoor de klokken (de feestklokken) 
gaan luiden (fotomoment). Iedereen uitnodigen voor applaus. 

• Gerard vraagt dan Tjeerd Visser om een zegen / gebed uit te 
spreken over alle kerkbalansmedewerkers hier in Katwijk 
aanwezig en in het gehele bisdom Rotterdam en in bredere 
zin over de goede afloop van deze Actie Kerkbalans 2019.  

13.05 – 13.30 uur: 
Belangrijk is dat Gerard dan vertelt wat er gaat gebeuren in welke 
volgorde zodat mensen niet ineens weglopen. En puntsgewijs 
beschreven zijn het deze opeenvolgende onderdelen die plaats gaan 
vinden: 

• Gerard geeft een introductie op de rol van de 
kerkbalanslopers. In Katwijk zijn er ongeveer zestig. Wat 
drijft ze? Waarom lopen ze hiervoor? Waarom geven ze voor 
en om hun kerk? We gaan met elkaar kijken en luisteren naar 
drie bij hen thuis gefilmde portretjes. Na afloop laat ik hier 
o.a. de lopers korte feedback op geven, mogelijk ook 
anderen. 

• Gerard geeft een korte introductie op de paar sheets die dan 
gepresenteerd worden met de opbrengsten van de 
parochiekernen de laatste jaren. Gerard vraagt wat feedback aan mensen uit de betreffende parochiekernen dit 
moet de saamhorigheid ook vergroten. Daarna start de medewerker van het beamerteam weer de presentatie 
met de foto’s die de saamhorigheid verbeelden.    

• Gerard nodigt eenieder uit voor de grote groepsfoto voorin de kerk met Tjeerd Visser en het koorlid van De 
Vrolijke Noot in het midden. De groepsfoto wordt gemaakt waar de banier van de Actie Kerkbalans voor de 
groep wordt getoond. Er moet een groepsfoto komen met ook opgestoken duimen van eenieder en allen elkaar 
de hand gevende, hiermee de saamhorigheid verbeeldend. Dit sluit Gerard ook vooraf kort met Peter van 
Mulken, de fotograaf, zo ook wat betreft de opstelling in de kerk. 

• Dan nodigt Gerard uit om achter de banier van de Actie Kerkbalans aansluitend verschillende groepsfoto’s te 
laten maken: kerkbalanslopers, van de verschillende parochiekernen, medewerkers bisdom enz. waar er 
natuurlijk ook spontane fotoclusters mogen optreden om de saamhorigheid te duiden.   

• Als de foto’s zijn gemaakt dan luidt Gerard de schoolbel en doet wat mededelingen in deze volgorde: 
- Het bisdom heeft voor alle Katwijkse kerkbalanslopers, werkgroepleden en vertegenwoordigers van de 

parochiekernen een inspirerend boekje beschikbaar gesteld. Gerard nodigt Tjeerd Visser uit om een boekje 
aan te bieden aan één vertegenwoordiger van elke parochiekern en aan Anneke van der Valk als kartrekster 
in Katwijk namens alle Katwijkse kerkbalanslopers; en aan Ad Sosef, de kerkbalansconsulent met een 
mooi woordje! Elke overhandiging moet een mooi fotomomentje zijn om de saamhorigheid te verbeelden. 

-De boekjes zijn bij vertrek achter in de kerk 
verder af te halen door de Katwijkse 
kerkbalanslopers, de andere 
vertegenwoordigers van de parochiekernen, 
de Katwijkse werkgroep Actie Kerkbalans, 
genoemde doelgroepen bij de tafel waar ook 
de kerkbalanslopers hun pakket kunnen 
afhalen.    
-Gerard nodigt iedereen uit om aansluitend 
ervaringen uit te wisselen, in gesprek te 
gaan met elkaar en te blijven tot 13.30 uur 
onder een hapje (100 broodjes, 50 
krentenbollen, 100 slaatjes en mogelijk wat 
pinda’s en kaas / worst) en een drankje 
(glühwein, koffie, thee, warme chocomel, 
limonade). 



13.30 uur of later: 
• Om 13.30 uur, wordt alles met elkaar opgeruimd en wordt er ook afscheid genomen van onze gasten. 
• Gerard en Anneke zijn de aanspreekpersonen voor de mogelijke aanwezige schrijvende pers. Gerard heeft in 

het weekend van 12/1 – 13/1 een persaankondiging met wat foto’s verstuurd naar de redacties van de papieren- 
en digitale media zo ook de lokale omroepen in alle parochiekernen zo ook naar het bisdom. In de wekelijkse 
Katwijkse digitale nieuwsbrief van 11/1 en 18/1 heeft hij er ook al aandacht voor gevraagd. De flyer, gemaakt 
door Astrid van der Valk met een toelichtende uitnodigende tekst heeft Gerard op 1/1 naar de webmasters van 
alle parochiekernen gestuurd en Astrid van der Valk heeft dit gedaan voor de parochiële website om het 
diocesane inluidmoment breed onder de aandacht te brengen. 

• Gerard legt ook contact met de afd. ‘Televisie’ van RTV Katwijk en met Omroep West. 

Nazorg: 
• Gerard verzorgt ook de nazorg naar de media en het bisdom die ook in het weekend van 12/1 – 13/1 eerder 

informatie vooraf hebben mogen ontvangen en Peter van Mulken levert uiterlijk zondag 20/1 bij hem en 
Daphne van Roosendaal (communicatie bisdom Rotterdam) wat foto’s hiervoor aan. Dat persbericht moet 
uiterlijk zondag 20/1 worden verzonden naar alle media. 

• Op basis van dat persbericht verzorgt Gerard een stuk (met foto’s) voor het algemene gedeelte van het 
parochieblad De Augustinus waar Anneke van der Valk dat doet voor de Katwijkse parochiekern. 

Men moet zich uiterlijk zaterdag 12/1 hebben aangemeld voor het inluidmoment via Astrid. 

Gerard Bol, 
9 januari 2019.

Fotocredits 
Peter van Mulken (foto’s startmoment 2019) 
Astrid van der Valk (foto’s startmoment 2018) 

Emy Jansons (foto’s geïnterviewden)


