
Actie Kerkbalans 2021 
 

In 2021 zal de Actie Kerkbalans plaats vinden 

van 16 januari tot en met 30 januari. 

Het thema van de actie zal zijn: 'Geef vandaag 

voor de kerk van morgen'. 

De verwachting is, dat we in januari en februari 

nog steeds te maken zullen hebben met 

beperkende maatregelen vanwege de corona-

crisis. Dat heeft consequenties voor de uitvoering 

van de Actie Kerkbalans, met name voor het 

afleveren en ophalen van de Kerkbalansenvelop 

bij de gemeenteleden. De landelijke 

Kerkbalansorganisatie heeft hiervoor een coronaprotocol opgesteld. Dat houdt o.a. in: 

aanbellen, 1,5 meter afstand houden, envelop overhandigen door deze ergens neer te leggen 

waarna de bewoner hem kan oppakken. Verder worden nog een paar andere creatieve ideeën 

aanbevolen die desgewenst toegepast kunnen worden.  

Het College van Kerkrentmeesters zal via de Kerkbalanswijkcoördinatoren bevorderen dat dit 

protocol zoveel mogelijk wordt nageleefd door de vrijwilligers die de Kerkbalansenveloppen 

bezorgen en weer ophalen. 

 

Om het aantal breng- en ophaalmomenten van de Kerkbalansenvelop te verminderen is het nu 

meer dan ooit gewenst om de Actie Kerkbalans indien mogelijk digitaal te regelen. 

Als u dat nog niet eerder gedaan heeft, registreer u dan nu in het Digitale Portaal van de 

Protestantse Gemeente Ede. Dat kan als volgt: 

- Voor PC of laptop: 

Ga naar https://site.skgcollect.nl/136 

 Lees de tekst van het menu-onderdeel ‘Introductie’ en maak een account aan bij SKG 

Collect op de aangegeven wijze. 

- Voor tablet en/of smartphone: 

Download de Appostel app via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Vul bij 

‘Gemeente Koppelen’ in: ‘Digitaal Portaal Protestantse Gemeente Ede’ en registreer 

vervolgens een eigen account. 

Gemeenteleden die zich registreren ontvangen in januari 2021 geen Kerkbalansenvelop meer, 

maar een e-mail met alle informatie over de Actie Kerkbalans 2021 en over de wijze waarop 

een toezegging kan worden gedaan. 

 

Uiteraard is het niet verplicht om de Actie Kerkbalans digitaal te regelen. Voor de 

gemeenteleden die dat niet willen of kunnen komt er gewoon een vrijwilliger de 

Kerkbalansenvelop bezorgen en weer ophalen. 

 

Ede, 11 december 2020 

College van Kerkrentmeesters 
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