
Redactieschema  Kerk in Mokum 2022 
 
Deadline agendapunten  Deadline Pleisterplaatsen Verschijningsdatum  
Nr. 1 Ma. 6 dec. 9.00 uur  Di. 7 dec. 9.00 uur Di. 11 jan.  
Nr. 2 Ma. 17  jan. 9.00 uur  Di. 18  jan. 9.00 uur  Di. 15 feb.  
Nr. 3 Ma. 21 feb. 9.00 uur  Di. 22 feb. 9.00 uur  Di. 22 mrt.  
Nr. 4 Ma. 28 mrt. 9.00 uur  Di. 29 mrt. 9.00 uur  Di. 26 apr.  
Nr. 5 Ma. 2 mei 9.00 uur  Di. 3 mei 9.00 uur  Di. 31 mei 
Nr. 6 Ma. 30 mei 9.00 uur  Di. 31 mei 9.00 uur  Di. 28 juni 
Nr. 7 Ma. 8 aug.  9.00 uur  Di. 9 aug. 9.00 uur  Di. 6 sep.  
Nr. 8 Ma. 19 sep. 9.00 uur  Di. 20 sep. 9.00 uur  Di. 18 okt. 
Nr. 9 Ma. 31 okt. 9.00 uur            Di. 1 nov. 9.00 uur         Di. 29 nov.   
 

Richtlijnen voor het aanleveren van een agendapunt  

• Als u een agendapunt stuurt, doet u dit met enkele regels toelichting. 

• Stuurt u bij ieder agendapunt de datum, de plaats waar de activiteit plaatsvindt, 

de aanvangstijd, hoeveel de toegang kost, informatie over aanmelden en een 

website waarop informatie op kan worden gevonden. 

• Als u een mooie rechtenvrije foto erbij heeft van tenminste 1000 kb: graag! Op 

verzoek vermelden wij de naam van de fotograaf bij de foto. 

• Wees u bewust van de doelgroep. Tot de doelgroep/lezers behoren veel mensen, 

die niet zo vaak of niet naar de kerk gaan. Gebruik bijvoorbeeld geen afkortingen 

of woorden die voor hen totaal onbekend zijn. 

 

Wijze van aanleveren 

• De tekst ‘plat’ aanleveren: niet cursief, niet vet, niet in kapitalen, geen tabs. De 

tekst mag geen eigen opmaak bevatten.  

• Gebruik geen afkortingen, maar schrijf met oog op de leesbaarheid woorden 

voluit. 

 

Eindredacteur 

De eindredacteur van de rubriek is Baukje Burggraaff. Het adres waar u de kopij kunt 

aanleveren is: baukje.burggraaff@protestantsamsterdam.nl. U kunt haar ook bereiken 

via 020-5353700 (maandag t/m woensdag). 
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