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1. Algemeen  

Het kerkblad  “Hervormd Nunspeet” is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Nunspeet 

In de regel verschijnt het blad om de veertien dagen. Het blad heeft in de eerste plaats een 

informatieve functie voor de plaatselijke gemeente.  

Daarnaast heeft het een gemeente - opbouwende en vormende functie. 
 

2. Verantwoordelijkheid  

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schrijvers van de desbetreffende 

stukken; voor de plaatsing is de redactie verantwoordelijk. De dagelijkse redactie bestaat uit 

een hoofdredacteur en het kerkelijk bureau. 
 

3. Inhoud 

Door middel van het kerkblad wordt de gemeente geïnformeerd over: a. de wijkgemeenten, b. 

de algemene kerkenraad en zijn organen van bijstand, c. de diaconie, d. het college van 

kerkrentmeesters, e. andere kerkelijke zaken. Elk kerkblad opent met een meditatieve 

bijdrage. Deze wordt in beginsel verzorgd door één van de plaatselijke predikanten. Voor 

zover de ruimte het toelaat kunnen er aan de Hervormde Gemeente Nunspeet gerelateerde 

zaken worden opgenomen. Het kerkblad is niet bedoeld om ingezonden brieven, promotie 

publicaties van buiten de Hervormde Gemeente Nunspeet, etc. te publiceren. 
 

4. Redactie 

Het College van Kerkrentmeesters benoemd de hoofdredacteur. Voor de (her) 

benoemingsperiode(n) wordt de kerkordelijke regelgeving voor ambtsdragers gevolgd. De 

redactie is bevoegd regels van formele aard te stellen waaraan kopij moet voldoen. De 

redactie adviseert de plaatsing van de stukken en is verantwoordelijk voor het persklaar 

maken van de aangeleverde kopij. Er worden geen stukken geplaatst die niet de 

hoofdredacteur zijn gepasseerd. Tot de taken van de redactie behoort de zorg voor de lay-out, 

de correctie en administratieve werkzaamheden van redactionele aard. Indien de redactie niet 

tot plaatsing van ingezonden stukken overgaat, ontvangt de inzender hiervan, onder opgaaf 

van redenen, schriftelijk bericht. Tegen de beslissing kan beroep worden aangetekend. 
 

5. Geschillen 

In geval van geschillen kan een beroep gedaan worden op het moderamen van het College 

van Kerkrentmeesters, die binnen twee maanden een uitspraak doet. Tegen de uitspraak van 

het moderamen is beroep mogelijk bij de Algemene Kerkenraad. De uitspraak van de 

Algemene Kerkenraad is bindend.  
 

6. Beheer  

Het Kerkelijk bureau, onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters van 

de Hervormde Gemeente Nunspeet, is belast met de uitgifte en exploitatie van het kerkblad. 

Zij draagt zorg voor de acquisitie van advertenties, de administratieve behandeling, 

advertentietarieven etc. en stelt de abonnementsprijs vast. Het College van Kerkrentmeesters 

stelt in overleg met de redactie regels aan de omvang van het kerkblad en aan de verhouding 

redactioneel gedeelte en advertentiepagina’s.  
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Het kerkblad  “Hervormd Nunspeet” bestaat uit maximaal 20 pagina’s, welke is opgebouwd uit 
maximaal 16 tekst- en 4 advertentiepagina’s. 
 
De beschikbare ruimte voor de tekstpagina’s in de kerkbode zijn als volgt: 

 Naast de centrale berichten (zoals doopzitting, berichten van de algemene kerkenraad, 
ouderen commissie) is er het overzicht van kerkdiensten en zijn er diverse roosters. 

 Verder is de volgende tekstruimte beschikbaar: 
o Meditatie: 600 woorden maximaal. 
o Organen van bijstand: 600 woorden maximaal voor CZE, Jeugdraad, Diaconie, Kerk 

en Israël, College van kerkrentmeesters, Radio Contact en Pastorale commissie. 
o Wijkberichten:  2000 woorden maximaal per wijk 
o Verenigingen: 100 woorden maximaal 

 
Voorwaarden aanleveren kopij gegevens kerkblad: 

 Opmaak lettertype: Arial, grootte: 10 

 Belangrijke zaken: vet 

 Word-document: .doc / .docx (als bijlage) 

 Plaatjes: altijd aanleveren in PDF/jpeg/tiff/eps  (dus niet in Word document plaatsen) 

 Afzender (naam) onderaan het ingeleverde stukje plaatsten 

 Graag in de week voor de inleverdatum aanleveren. 

 Aanleveren kopij uiterlijk de maandag in de week voor het verschijnen van het kerkblad 
volgens het verschijningsrooster (welke op de website www.hervormdnunspeet.nl staat) 
Aanleveren uiterlijk ’s maandags vóór 09.00 uur ‘s (predikanten 10.30 uur): 

o Via de email: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl ,  
o of postbus: Verenigingsgebouw De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet. 
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