Zondagsbrief
Voor zaken die specifiek een wijk betreffen, bijv. activiteiten in de komende week of zaken betreffende de
kerkdiensten van die zondag, is er - behalve in juli en augustus een zondagsbrief voor Schiedam- Noord en
een aparte voor Schiedam - Centrum De zondagsbrief kunt u ook vinden op de website onder het kopje
downloads. U moet dan wel een inlogcode hebben. Deze code kunt aanvragen bij de beheerder van de site,

beheer@pknschiedam.nl

Wilt u zelf een bericht plaatsen in de zondagsbrief dit zijn de criteria.
Regels voor plaatsing artikelen in de Zondagsbrief
Onze Zondagsbrief is bedoeld om kerkgangers snel en eenvoudig van de voor hun relevante informatie te
voorzien.
 De Zondagsbrief voor Schiedam – Noord omvat maximaal twee bladzijden, gebruikmakend van het
standaard huisstijlsjabloon.
 Een artikel omvat exclusief de titel maximaal 100 woorden. Dit maximum geldt niet voor het onderdeel
‘Pastoralia’. Een artikeltitel is maximaal 1 regel lang.
 De Zondagsbrief omvat in ieder geval het onderdeel ‘Pastoralia’, de voor de kerkdiensten van de
komende week relevante gegevens en de kerkelijke agenda voor de komende week.
 De Zondagsbrief wordt opgevuld met de andere ingezonden artikelen. Als er teveel artikelen zijn voor
de twee beschikbare A4, dan geldt voor plaatsing de volgende volgorde van belangrijkheid:
1. artikelen betreffende Schiedam – Noord vanuit de kerk;
2. artikelen betreffende Schiedam – Noord vanuit aan de kerk gelieerde organisaties;
3. artikelen betreffende Schiedam – Stad vanuit de kerk;
4. artikelen betreffende Schiedam – Stad vanuit aan de kerk gelieerde organisaties.
 De redactie van de Zondagsbrief kan ingezonden artikelen (laten) inkorten. De redactie zendt daarvan
bericht aan de afzender.
 De redactie van de Zondagsbrief kan ingezonden artikelen weigeren. De redactie zendt dan een
gemotiveerde afwijzing aan de afzender.
 Bij twijfel, problemen of (dreigend) conflict kan contact opgenomen worden met het moderamen van de
gezamenlijke kerkenraad in Schiedam – Noord.
Deze regels zijn een hulpmiddel, bedoeld om de redactie te helpen om de Zondagsbrief aan haar
doelstelling te laten voldoen. Het is aan de redactie zelf om te bepalen hoe zij deze richtlijnen toepast. Bij
vragen of voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Leo van Leeuwen, scriba
van De Ark.
Berichten kunnen uiterlijk tot donderdagavond 19.00 uur worden doorgegeven aan:
Zondagsbrief Schiedam-Stad
Zondagsbrief Noord

zondagsbrief@pknschiedam.nl
zondagsbriefnoord@pknschiedam.nl

Kerknieuws
Schiedams Kerknieuws
Schiedams Kerknieuws is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeente van Schiedam en de
Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. Schiedams Kerknieuws wil de onderlinge communicatie
bevorderen door informatie te verstrekken en opinievormend over geloven en kerk zijn.
In elk nummer staat steeds in de colofon op blz. 2 de verschijningsdatum van het volgende nummer en
de kopijdatum vermeld. Kopij dient op die datum binnen te zijn op het adres van de redactie:
Nieuwstraat 36, 3111 JP te Schiedam, of per e-mail:
schiedamskerknieuws@pknschiedam.nl
Abonnement: € 20,00 per (kalender)jaar
Opgeven bij:
Dhr. H. Landegent
info.abonnement_skn@pknschiedam.nl
Bankrekening: NL79 RABO 0103 4821 13 t.n.v. Schiedams Kerknieuws.

010-4704305

