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Communicatie in en rond de samenkomsten
In een gemeente met ruim tweeduizend leden is er veel beweging. Er zijn veel activiteiten, er gebeurt veel rond
onze leden, raad en staf hebben veel te vertellen of te vragen. Onze zondagse samenkomsten worden elke
week bezocht door honderden van onze leden. Het lijkt daarmee een geschikt moment om elkaar bij te praten.
Als je aandacht voor jouw mededeling wil hebben, dan geldt de zondagse samenkomst als prime-time. Toch
kunnen en willen we niet al die mededelingen kwijt in onze samenkomsten. Daarin staan namelijk drie dingen
centraal: ontmoeting (van God en elkaar), onderwijs en het opbouwen van de gemeente. Kort gezegd: als wij de
hele samenkomst volpraten met onze mededelingen, hebben wij geen ruimte om te luisteren naar God en zijn
Woord, om Hem te ontmoeten, om Hem te aanbidden. Daarnaast weten we dat het makkelijker is om één ding
te onthouden dan tien, of vijftien of vijfentwintig. Als we de gemeente een bepaalde boodschap willen
meegeven, moeten we ons dus focussen en andere mededelingen weglaten. Om deze redenen hebben we
richtlijnen opgesteld over hoe we omgaan met de communicatie (van mededelingen, gebedspunten,
fondswervingsacties, etc.) in en rond onze samenkomsten.

Bij wie moet je zijn als je een mededeling hebt?
Aanvragen kunnen (tenzij hieronder anders aangegeven) per mail of telefonisch worden gedaan bij de Oudste
van Dienst van de 9.15-samenkomst van de zondag waarop de communicatie moet plaatsvinden. Deze OvD
geeft de berichten en afspraken door aan het projectieteam en aan de OvD van de andere diensten. Doe dat
uiterlijk donderdagavond 18:00 voor de zondag (maar zie hieronder voor de uitzonderingen, zowel eerder als
later).

Wat en waarover willen we communiceren?
Het primaire doel van de communicatie is het informeren over activiteiten van De Lichtboog en gebeurtenissen
in de levens van onze leden. De vuistregels:
1. Activiteiten - Activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van een stafwerker of de OR vallen, kunnen
genoemd worden in de samenkomst.
2. Diaconale/Missionaire-projecten - Er is beperkt ruimte voor mededelingen rond Diaconale/Missionaireprojecten. We kijken in de eerste plaats naar (en overleggen met) de teams diaconaat en uitzendingen en
het collecterooster dat zij opstellen.
3. Overige mededelingen - Activiteiten/Onderwerpen die niet rechtstreeks onder OR en staf vallen maar die wel
redelijkerwijs als Lichtboog-activiteiten kunnen worden aangemerkt, kunnen ook beperkt aandacht krijgen.
(Voorbeeld: optredens theater De Lichtboog). We geven geen ruimte aan mededelingen die commercieel
van aard zijn (Voorbeeld: Release van een CD)
4. Mededelingen over leden - We doen mededelingen over nieuwe leden, aankondigingen van huwelijk,
geboortes en overlijden. Mededelingen over ziekte worden genoemd bij de voorbeden.

Wie communiceert er?
Mededelingen en gebedsverzoeken worden in principe gebracht door de OvD. In overleg is er ruimte voor
gemeenteleden om de mededeling zelf te doen. In die gevallen geldt dat de mededeling beperkt moet zijn tot
1,5 minuut. Dat geldt ook voor eventuele filmpjes.
De uitzondering is de collecte-aankondiging. Die mag altijd worden gedaan door een vertegenwoordiger van het
collecte-doel. Ook deze mededeling moet beperkt zijn: 1,5 minuut.

Hoe communiceren we rond de diensten (middelen)
Welke middelen zijn er en willen we inzetten?
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1. Bijzondere zondag/acties - Impact op de samenkomsten: zeer hoog. Inzet/gebruik: zeer terughoudend.
2. Stands - Impact op de samenkomsten: beperkt. Inzet/gebruik: terughoudend. Primair bedoeld voor
missionair doel, bij voorkeur op de zondag waarop wordt gecollecteerd voor het doel. Ieder missionair doel
krijgt in principe éénmaal per jaar de ruimte een stand in te richten. Los daarvan is er tijdens het
startweekend meestal ook de mogelijkheid een stand in te richten. Ruim tevoren aanmelden bij Team
Samenkomsten.
3. Eigen praatje tijdens de samenkomst/Filmpjes - Impact op de samenkomst: hoog. Inzet/gebruik:
terughoudend. We zetten dit middel primair in voor uitleg over collectedoelen. De inhoud van het
praatje/filmpje moet worden overlegd met OvD. Maximale tijdsduur 1,5 minuut. De OvD beoordeelt of het
verzoek voldoet aan de criteria, maar ook of het impact kan hebben op de inhoud van de dienst.
Bijvoorbeeld wanneer er een dienst met kinderen is en de mededeling niet geschikt is voor kinderen. Een
emotioneel filmpje over bijvoorbeeld de Lijdende Kerk kan uitwerking hebben op de manier waarop mensen
de dienst beleven. Is dat het geval dan vindt afstemming plaats tussen OvD en verantwoordelijke voor de
inhoud van de dienst (voorganger, evt. Team Samenkomsten). In overleg wordt bepaald of er ruimte is,
wanneer in de samenkomst en eventueel welke van de drie samenkomsten. De OvD informeert uiteindelijk
de aanvrager.
4. Mededelingen door OvD - Impact op de samenkomst: beperkt. Inzet/gebruik: regulier. Zie hierboven voor de
criteria. Per activiteit wordt in principe eenmalig een mededeling gedaan. Op de beamer of het scherm in de
hal zonder expliciete mededeling kan vaker. De OvD bepaalt of de mededeling voldoet aan de voorwaarden
en reviewt de tekst. De OvD stuurt uiterlijk vrijdagavond 22:00 de mededelingen door aan het beamerteam.
Het beamerteam is verantwoordelijk voor de opmaak.
5. Mededeling op het scherm (zonder afkondiging) - Impact op de samenkomst: laag. Inzet/gebruik: regulier.
Primair bedoeld voor vooraankondigingen van activiteiten die niet in de week erna plaatsvinden maar later of
mededelingen die geen expliciete afkondiging op het podium behoeven.
De OvD bepaalt of de mededeling voldoet aan de voorwaarden en reviewt de tekst. De OvD stuurt de
mededelingen door aan het beamerteam voor vrijdagavond 22:00. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat de
mededeling moet worden getoond voorafgaand aan de samenkomst maar dat er geen mededeling over
wordt gedaan. Het beamerteam is verantwoordelijk voor de opmaak.
6. Flyers - Impact op de samenkomst: laag. Inzet/gebruik: terughoudend. Primair bedoeld voor activiteiten van
de Gemeenten (type 1) waarvoor om wat voor reden dan ook extra aandacht gevraagd wordt. De OvD
bepaalt of de communicatie voldoet aan de voorwaarden en geeft toestemming. Hierbij moet tevens worden
gekeken naar argumenten die betrekking hebben op kosten en vervuiling: dure, fullcolor flyers die op kosten
van de gemeente worden gedrukt voor een interne activiteit zijn niet wenselijk. Activiteiten van type 1) en 2)
flyeren op de stoelen in de zaal of na afloop van de samenkomst bij de uitgang. Activiteiten van type 3)
uitdelen bij de uitgang na de dienst. Niet flyeren bij de ingang bij de start van de samenkomst!
7. Flatscreen bij ingang - Impact op de samenkomst: geen. Inzet/gebruik: regulier. Hierop worden de slides
van de mededelingen getoond, ook kunnen er slides meedraaien waarover niets aanvullends gezegd wordt
in de dienst. Door de week kan het scherm gebruikt worden om op aan te geven welke activiteiten in welke
zaal plaatsvinden.
8. Overig - Er is ruimte voor overige mededelingen in de algemene nieuwsbrief, in de Lichtboog-app en
bijvoorbeeld via een poster in de hal. Als besloten wordt een mededeling niet vanaf het podium te doen, kan
naar deze mogelijkheden verwezen worden.

Wanneer en bij wie aanleveren?
Hoe en wanneer de mededeling/boodschap wordt aangeleverd, verschilt per type mededeling.
1. Actie-zondagen en stands - Minimaal drie maanden van te voren bij Team Samenkomsten.
2. Flyers - Voor de flyers worden gedrukt, uiterlijk een week van te voren bij de betreffende OvD.
3. Mededelingen over activiteiten/collecte-aankondiging/reguliere mededelingen rond leden - Uiterlijk op
donderdagavond voor 18:00 bij de OvD. Die beoordeelt de mededeling en kijkt of deze past in het totaal
van de dienst. Dit geldt ook voor de mededelingen die alleen op het scherm worden getoond.
4. Ziekte en overlijden - Zo snel mogelijk, de OvD bepaalt of het nog lukt deze mededeling te noemen in de
samenkomst.

Digitale formaten
1. Foto - Gangbaar formaat (jpg) zonder tekst.
2. Geboorte- en trouwkaartje - Gangbaar formaat (jpg). Scan mag, het beamerteam bepaalt of de scan
geschikt is voor presentatie op het grote scherm. Zo niet dan wordt de platte tekst getoond.
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3. Microsoft Powerpoint (ppt) - Bij voorkeur breedbeeld-formaat (16:9). Minimale lettergrootte: 36pt. Liefst met
aanpasbare tekst. Tip: niet meer dan 6 woorden per regel. Niet meer dan 4 regels per slide. (Beter: max 15
woorden).
4. Filmpjes - Kies voor breedbeeld (16:9), bestandsformaat mp4, liefst HD. Beperk de lengte (1,5 minuut).
5. Overige - Platte tekst of een Word-document. Beantwoord minimaal de volgende vragen: Wat? (voor) Wie?
Wanneer? Waar? Eventueel: Waarom?

3

