
Communicatieprotocol 

 

Reden voor het opstellen van een communicatieprotocol is dat aangeboden informatie bij de juiste personen terecht komt en op het meest daarvoor 

geschikte medium, en dus de juiste doelgroep, wordt weergegeven.  

Hieronder zullen de tot ons ter beschikkingstaande media met doelstelling, in- en extern contactpersoon worden vermeld. 
Medium Doelstelling Procedure Contactpersoon  Uitvoering en 

verantwoordelijk 

KERKWIJZER Het informeren van de gemeente en het 

bevorderen van de betrokkenheid bij het 

gemeentelijk leven. Met onder meer een pastorale 

rubriek, een agenda van het gemeentelijk leven en 

informatie over de kerkdiensten en activiteiten 

binnen de gemeente 

Kopij wordt de 16e van 

de maand aangeleverd 

bij de contactpersoon 

Marjanne Sipma 

(kerkwijzer@pkn-noordwijk.nl) 

Kerkwijzer 

Redaktie 

WEB-SITE In- en extern: Verstrekken van feitelijke 

informatie m.b.t. contacten, organisatie, 

kerkdiensten, jeugd- en jongerenactiviteiten, 

verhuur, etc. etc. van de PGN.  

Daarnaast kunnen rapportages en verslagen 

worden aangeleverd van publiekelijke gemeente 

activiteiten (dus niet op persoonlijke titel). 

Teksten en foto’s 

worden aangeleverd 

bij de Web-master 

Rik Dobbinga 

(webmaster@pkn-noordwijk.nl)  

Windkracht 3pt0: Ds. Janneke Nijboer 

(ds.j.nijboer@gmail.com) 

Ichthus: Herman Gerritsen 

(her.gerritsen@hccnet.nl) 

Web-site  

Redactie 

ZONDAGSBRIEF Wekelijks informeren van de wijkgemeenten Oost 

en West over  het lief en leed in de gemeente en 

gemeente-activiteiten voor de week die voor ons 

ligt  

Voor donderdagavond 

18.00 uur kopij 

aanleveren bij redactie 

zondagsbrief 

Peter Barnhoorn,  

Eduard Smit 

(zondagsbrief@tele2.nl)  

Zondagsbrief 

redactie 

MAILING Op zeer korte termijn, gemeenteleden met een 

email- adres attenderen op speciale gemeente 

activiteiten  

mailadressen bepaalde 

doelgroep wordt 

geselecteerd uit LRP 

door daartoe gerech-

tigde gemeenteleden 

Peter Barnhoorn 
(mailing@pkn-noordwijk.nl)  

 

Ichthus: dhr Vos (scriba) 

(scriba@wijkichthus.nl)  

Peter Barnhoorn 

LOKALE KRANTEN, 

NENS, EVENEMEN-

TEN KALENDER  

Het informeren van de burgerlijke gemeente over 

bijzondere kerkdiensten of activiteiten binnen de 

kerkelijke gemeente 

 Corrie van Hoek 

(communicatie@pkn-noordwijk.nl) 

Aanleverende 

personen/groepen 

KERSTDORP Het aandragen van verschillende kerstvieringen  

en overige activiteiten georganiseerd door PGN 

 Corrie van Hoek 

(communicatie@pkn-noordwijk.nl) 

Aanleverende 

personen/groepen 

SOCIALE MEDIA 

(Windkracht 3pt0 op 

Facebook en Twitter) 

Community voor mensen tussen 25 en 45 jaar 

uit Noordwijk en omgeving  

 Ds. Janneke Nijboer 

(ds.j.nijboer@gmail.com)  

Werkgroep 

Windkracht 3pt0 

 

Noordwijk, 2 september  2015 


