
Een collecte organiseren in jouw kerk kan zo een paar honderd euro opleveren. Je hoeft er niet veel 

voor te doen. Voornamelijk goede promotie aan de collecte en aan de actie is hiervoor belangrijk. 

Organiseer een collecte in je kerk 

Actie van Verre Naasten in samenwerking met Greijdanus Zwolle

Stappenplan:
  Vraag aan een diakenen of er binnenkort een collecte voor jou actie gehouden mag worden. Waarschijnlijk zal 

hij dit moeten overleggen. Spreek dan af wanneer je hoort of het goed is of niet. Je kan ook voorstellen om 

bijvoorbeeld een deurcollecte te doen in plaats van een collecte tijdens de dienst. 

  Heb je akkoord? Spreek dan samen een datum af wanneer de collecte wordt gehouden en vraag of je de 

zondag ervoor kort een presentatie mag geven waarvoor de collecte voor bedoeld is. Dit helpt vaak om de 

gemeenteleden een beter beeld te geven over het project waarvoor je geld op gaat halen. 

  Maak een leuke presentatie die je in de kerk kan gaan geven. Zorg dat de volgende dingen hierin duidelijk naar 

voren komen: wie ben je, waar voer je actie voor en wat gebeurt er met het geld en wanneer wordt de collecte 

gehouden. Laat de presentatie controleren door één van je ouders of verzorgers. Je kunt misschien zelfs de 

presentatie alvast even oefenen door deze aan je ouders te presenteren. 

  Vind je het eng om te presenteren en wil je dit liever niet? Bedenk een andere leuke manier om over te brengen 

waarvoor jij actievoert. Misschien een leuk filmpje of een duidelijk powerpoint presentatie. 

  Andere pormotie middelen kun je ook inzetten. Bijvoorbeeld een stukje tekst op de website van de kerk of een 

berichtje in een kerkboekje. Bedenk goed wat je allemaal kunt inzetten om nog meer bekendheid te geven aan 

je actie en de collecte die gehouden gaat worden. Je kunt ook verwijzen naar jouw actiepagina zodat mensen 

ook direct een gift kunnen overmaken. 

  Een week voor de collecte, of anders op de dag zelf, geef je de presentatie over het project en jouw actie. 

Vervolgens wordt de collecte gehouden en krijg je door hoeveel geld er gegeven is. Overleg met de diakenen of 

ze het geld naar jouw actiepagina kunnen overmaken. Dan wordt het bedrag gelijk opgeteld op jouw actiepagina. 

  Het is altijd leuk om jou sponsoren even te bedanken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een kort stukje te 

schrijven voor in het kerkblad of op de website. Het is ook leuk om hierin te vermelden wat de opbrengst van de 

collecte en jouw actie is geweest. Heel veel succes! 
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