Bilthoven, januari 2018
Beste Kerkbalans medewerk(st)er,
Fijn dat u ons wilt helpen om de Kerkbalans brochures rond te brengen en de
antwoordenveloppen op te halen. Dankzij uw inzet is een persoonlijke benadering van de
gemeenteleden mogelijk.
Tijdschema
De Actie Kerkbalans vindt dit jaar plaats van maandag 15 januari t/m zaterdag 3 februari a.s.
Het tijdschema ziet er als volgt uit:





Van 10 t/m 14 januari: u ontvangt de benodigde enveloppen, samen met deze toelichting. Af te
halen bij het Kerkelijk Bureau of meenemen na de dienst op zondag 14 januari.
Van 15 t/m 20 januari: het overhandigen van de enveloppen.
Van 29 januari t/m 3 februari: het weer ophalen van de antwoordenveloppen.
Op zaterdag 3 februari: vanaf 16:00 bent u welkom in de Serre van de Centrumkerk voor het
inleveren van alle enveloppen en adressenlijsten met mogelijke opmerkingen van de
gemeenteleden.

Het bovenstaande schema is een richtlijn. Mocht u dit schema door omstandigheden niet kunnen
volgen, dan heeft u de vrijheid om zelf data vast te stellen, liefst tussen 15 januari en 3 februari.
Indien u op zaterdag 3 februari niet in de gelegenheid bent om naar de Centrumkerk te komen,
dan kunt u de enveloppen op een ander tijdstip bij het Kerkelijk Bureau inleveren.
Aanvullende informatie
Er worden looplijsten gemaakt aan de hand van postcodes. We streven ernaar om u een logisch
pakket adressen mee te geven. Op de begeleidende lijst met adressen heeft u de mogelijkheid om
opmerkingen of ongenoegen te noteren. Na afloop van de actie zullen die opmerkingen worden
verwerkt en opgevolgd. Wilt u proberen om de stapeltjes op naam-alfabet in te leveren?
Voor het geval van “niet thuis” staan er 2 “persoonlijke brieven” op de website, die kunt achterlaten
indien u er niet in bent geslaagd om iemand thuis aan te treffen. Brief 1 is om achter te laten in de
week van het rondbrengen.
Brief 2 is bedoeld voor het niet succesvol ophalen. U kunt de brieven downloaden, vervolgens van
uw < persoonlijke gegevens > voorzien en uitprinten. Indien u hier hulp bij nodig heeft, zal het
Kerkelijk Bureau u graag helpen.
Het gebeurt (helaas) soms dat iemand aangeeft niet langer lid te willen zijn van onze gemeente.
Het is echter niet mogelijk dat een mededeling aan u voldoende is om het desbetreffende lid uit te
schrijven. Ons advies is om in zo'n geval te verwijzen naar de website, waar de mogelijkheid is om
uit te schrijven. U krijgt daarnaast enkele formulieren ter beschikking.
Tot slot
Het College van Kerkrentmeesters is u bijzonder erkentelijk voor uw inspanningen. We wensen u
veel succes toe!
Bij eventuele vragen tijdens de Actie Kerkbalans kunt u bellen met Johan Biemond, mobiele
telefoon: 06 53 275 949

