Diaconale mailing
Stuur uw gemeenteleden een diaconale mailing waarin u oproept om te geven voor een Kerk in
Actie-project. Dat kan op verschillende manier: via de post, door de brieven rond te brengen of via de
e-mail. Bij het organiseren van deze mailing maakt u gebruik van uw ledenregistratiesysteem
(LRP/Scipio) en wordt u ondersteund door Kerk in Actie. Doet u mee?
Een diaconale mailing versturen lukt sneller dan u denkt, misschien is Pasen een mooie gelegenheid
hiervoor. Mail naar info@kerkinactie.nl met als onderwerp ‘Diaconale mailing’.
Wat levert het op?
●
●
●
●
●
●

Wij geloven in delen, juist nu in tijden van crisis!
een nieuwe manier om uw projecten onder de aandacht te brengen;
meer opbrengsten voor de diaconie/ZWO;
een professionele brief volgens fondsenwervende principes;
het vergroot de betrokkenheid bij uw project;
het is gratis; we rekenen geen verzendkosten en geen kosten voor het schrijven, opmaken en
vormgeven van de brief.

Wat houdt het in?
Kerk in Actie kan u op twee manieren ondersteunen bij het maken van de diaconale mailing:
A. Een basistekst voor een brief
B. Een basistekst voor een brief inclusief vormgeving, drukwerk en verzending. Kosten hiervoor
worden gedragen door Kerk in Actie. Dit vraagt een intensieve samenwerking en planning.
Bijgaande voorbeeldbrief gebruiken we als format bij het maken van de brief voor uw gemeente.
Als u graag een fondsenwervende brief door ons laat opstellen, dan is het belangrijk dat u een keuze
maakt voor optie A of B. Nadat u deze keuze aan ons heeft doorgegeven, stemmen wij de verdere
uitwerking en planning met u af.
U kunt kiezen uit twee twee verschillende brieven; een algemene brief van een van de projecten, of
een brief gericht op de situatie op Lesbos. Ze hebben een aantal gelijke kenmerken:
● de brief wordt geschreven uit naam van uw diaconie/ZWO en kunt u persoonlijk aanpassen;
● de brief begint met een inspirerende quote;
● het logo van uw gemeente, en het bankrekeningnummer van de diaconie/ZWO kunt u op de
brief zetten;
● Wij werken met Scipio of LRP, waardoor de brief verstuurd kan worden met een acceptgiro;
Doe mee!
Meld u aan voor deze actie via info@kerkinactie.nl en zet in het onderwerp: ‘Diaconale mailing’. Dan
gaan wij samen met u aan het werk om de brief zo goed en zo spoedig mogelijk te maken.

