
Welkom bij de Actie Kerkbalans 2020

Georganiseerd door het College van Kerkrentmeesters 

Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard



Het ‘pakketje’ dat de gemeenteleden ontvangen…

Een enveloppe met daarin:

- Een op naam gestelde brief

- Een folder over de Actie Kerkbalans voor onze gemeente

- Een toezeggingsformulier

- Een retourenveloppe



Folder over de Actie Kerkbalans voor onze gemeente…



Folder over de Actie Kerkbalans voor onze gemeente…



Weetjes Actie Kerkbalans 2020…

1 630 brieven worden komende week bij de gemeenteleden 

bezorgd.

2 45 vrijwilligers bezorgen de brieven bij de gemeenteleden.

We willen u daarvoor hartelijk bedanken!

3 Dit jaar doen we als kerk voor de 25ste keer mee aan de Actie 

Kerkbalans.

4 De voorbereidingscommissie, bestaande uit Klaas van Hal, 

Andre van Leeuwen en Alexander Wieringa, is half augustus 

2019 begonnen met de werkzaamheden voor Actie Kerkbalans.



Toezeggingen in de afgelopen jaren…

Jaartal: Toegezegd bedrag: Aantal deelnemers: Aantal verstuurde brieven:

2019 € 65.457 507 698

2018 € 65.164 527 667

2017 € 66.162 533 683

2016 € 67.669 553 715

2015 € 67.091 560 733

2014 € 66.717 606 736

2013 € 67.237 609 745



Toegezegde bedragen*…

Toegezegd bedrag: Aantal deelnemers: Procentueel:

€ 0,00   t/m  €   24,99 254 49,2%

€ 25,00   t/m  € 99,99 119 23,0%

€ 100,00   t/m  € 349,99 97 18,8%

€ 350,00   en meer 46 9,0%

*Uitkomsten Kerkbalans 2018



Periodieke gift: voor hetzelfde geld geeft u meer…

Naast uw vrijwillige bijdrage kunt u ook uw collectebonnen als periodieke gift opnemen!



Richtlijnen en overige informatie…

1 Op de looplijsten staan de namen en adressen van de leden vermeld aan wie u de 

envelop dient af te geven. Het kunnen meerdere enveloppen op één adres zijn. 

Echtparen krijgen één envelop. 

Er kunnen echter ook meerderjarige kinderen wonen die ook lid zijn. Zij krijgen een 

afzonderlijke envelop.

2 Het is de bedoeling dat de enveloppen op maandag 20 en dinsdag 21 januari 

2020 bezorgd worden.

Een week daarna dient op maandag 27, dinsdag 28 januari, het antwoord 

opgehaald te worden.

Op woensdag 29 januari kunnen de opgehaalde antwoord enveloppen ingeleverd 

worden vanaf 19.30 uur in de ‘Oude Pastorie’.

3 De enveloppen dienen bij voorkeur persoonlijk aan betrokkenen overhandigd 

te worden, dus niet bijvoorbeeld aan kinderen.

Wanneer er meerdere enveloppen op één adres afgegeven moeten worden, kan 

volstaan worden met het overhandigen van alle enveloppen aan één van de 

geadresseerden.



Bedankt…

Namens het College van Kerkrentmeesters:

Alle vrijwilligers van de Actie Kerkbalans bedankt!


