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Op 18 september en 8 oktober kwamen leden van kerkenraden uit de Krimpenerwaard bij elkaar om verder te praten
over de ontmoeting van gemeenten in de Krimpenerwaard.
Het waren doelgerichte bijeenkomsten om te komen tot gezamenlijke publiciteit rond de actie Kerkbalans. De
stuurgroep heeft tijdens deze bijeenkomsten veel inzicht gekregen in de verschillende wensen die de deelnemers als
input leverden. Gezien de tijdsinvestering en de kosten die een dergelijke campagne met zich brengt is de stuurgroep
tot de conclusie gekomen dat een uitgebreide campagne voor 2019 op dit moment niet haalbaar is.
Voor een zorgvuldige organisatie daarvan is een redactieteam nodig. Joke Molenaar-Sosef uit Haastrecht heeft zich
daarvoor al opgegeven. Zij heeft geïnformeerd naar de kosten van een advertorial in streekbladen. Dit komt neer op
ongeveer € 150,-- per kerkelijke gemeente. Voor het draagvlak is toestemming nodig van de kerkenraden. Besloten is
voor 2019 een persbericht op te stellen om actie Kerkbalans in de Krimpenerwaard onder de aandacht van de lezers
van de huis-aan-huis bladen te krijgen.
Voor 2020 wordt een actie ingezet voor de totstandkoming van een advertorial. De stuurgroep dankt degenen die tot
nu toe hun bijdrage en tijd hebben gegeven aan de input voor gezamenlijke publiciteit rondom actie Kerkbalans!
Vrede en alle goeds.
Roel Braakhuis, Els en Peter van den Brule, Everlien Flier, Hans van den Hoven, Jaap Huttenga, Marianne Terpstra
Stuurgroep SaGe

Wij vragen u:
Samen optrekken voor kerkbalans 2019


Aanmelding als lid van het redactieteam om in 2019 de publiciteit voor de actie Kerkbalans 2020 voor
te bereiden. Op 7 februari 2019 om 10.00 uur is een voorbereidende bijeenkomst van het redactieteam
gepland.



Inzending naar de stuurgroep van de publiciteit/brief aan gemeenteleden van uw gemeente rond de
actie Kerkbalans 2019.



Bereidheid tot een bijdrage van minimaal € 150,- per gemeente voor de kosten van de advertorial. De
kerkenraden ontvangen in de loop van 2019 hiertoe een verzoek van de Stuurgroep.

Uw reactie kunt u sturen naar: stuurgroep@sage-krimpenerwaard.nl
Verder staat nog op de agenda van de stuurgroep:
- Uitwisselen van ervaringen met de eredienst bijvoorbeeld rond diensten van Schrift en Tafel
Dit onderwerp wordt aan de orde gesteld op de werkgemeenschap van predikanten in de Krimpenerwaard.
-

Mogelijkheden zoeken om bij vacatures van predikanten kleine vacatures samen tot een grotere te maken

Hier gaan wij het komende seizoen mee aan de slag.

Wilt u deze nieuwsbrief delen met andere geïnteresseerden?
U kunt zich voor deze nieuwsbrief inschrijven (of eventueel uitschrijven) met een e-mail naar: mterpstra02@hetnet.nl.
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