Nationale fotowedstrijd Kerkbalans 2019
Kerkbalans organiseert in 2019 voor de tweede keer een landelijke fotowedstrijd. Vanuit het hele land
worden kerkleden opgeroepen een foto in te zenden die weergeeft wat de kerk voor hen betekent. Zo
brengen kerkleden gezamenlijk de waarde van de kerk, hun kerk, in beeld.
In dit document geven we u tips en voorbeelden over hoe u de fotowedstrijd in uw kerk onder de
aandacht kunt brengen. En misschien nog wel belangrijker, hoe u de fotowedstrijd kunt benutten voor
uw lokale actie Kerkbalans.

Promoten fotowedstrijd
Maakt u de fotowedstrijd ook in uw kerk bekend? Door vanuit verschillende kerken, plaatsen en
denominaties mee te doen aan de wedstrijd, geven we samen beeld aan de waarde van de kerk.
Zoveel mensen die nadenken over de waarde van hun kerk, dat zorgt voor een mooi, gevarieerd beeld.
En wie weet wint een van uw kerkleden wel! De fotowedstrijd zorgt er dus niet alleen voor dat
kerkleden stil staan bij wat de kerk voor hen betekent, het kan ook nog zorgen voor publiciteit voor uw
kerk.
Kracht van herhaling
Om de fotowedstrijd bekend te maken, is het goed hem via jullie eigen kanalen te promoten. Zo roept
u de leden van uw kerk op om over de waarde van uw eigen kerk na te denken. De fotowedstrijd onder
de aandacht brengen lukt niet met alleen een bericht. Doorgaans heeft iemand een boodschap pas
echt gehoord wanneer hij hem drie keer hoorde/Zag. De kracht van herhaling!
Aankondigen - oproepen - laatste kans
Wanneer brengt u de fotowedstrijd onder de aandacht? Dit kan natuurlijk door middel van een
aankondiging: 'De fotowedstrijd komt er weer aan, doet u mee?'. Dit is heel zinvol, en doe dit vooral
meerdere keren.
Maar benut ook andere momenten. Breng de wedstrijd ook tijdens de inzendperiode onder de
aandacht. Het bericht kan dan iets anders van aard zijn: 'Doet u al mee? We laten u een aantal
inzendingen uit onze kerk zien. Hoe ziet u de waarde van onze kerk?'. Vraag na de viering wie al
meedoet, door het opsteken van handen of laat direct een paar inzendingen zien. Of vraag iemand zijn
of haar inzending met uitleg op het sociale media kanaal van uw kerk te plaatsen. Een leuke manier
om als kerk stil te staan bij wat jullie zelf waardevol aan jullie kerk vinden.
En wanneer de inzendperiode bijna ten einde komt: een oproep om alsnog mee te doen. 'Laatste kans
om te winnen, stuur je foto deze week nog in!'.

