
 

 

STAPPENPLAN COMMUNICATIE PGZO 
Versie 1-12-2022 

 
Opmerking vooraf 
Op dit moment is de PGZO georganiseerd volgens het Bloembladmodel. Daarom gaat onderstaand overzicht uit van dit model. 
Mochten we komende maanden voor een ander organisatiemodel kiezen, dan moet onderstaand overzicht in lijn met het nieuwe 
model worden gebracht. 

 

 TE NEMEN STAPPEN OPMERKINGEN 

1 Een activiteit kan pas met de gemeente gedeeld 
worden na toestemming van de Kerkenraad of 
betreffende Kerngroep. 

Toestemming kan op twee manieren 
gevraagd worden: 
- d.m.v. het jaarplan 
- per activiteit 
 

2. Activiteit aanmelden bij PGZO-Agenda op website 
(agenda@pgzo.nl). 
Na doorgeven wordt een activiteit niet alleen in de 
agenda op de website vermeld maar ook in 
- agenda kerkblad 
- agenda beamer 
- agenda PGZO-nieuwsbrief 

• Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor 
de communicatie van hun activiteiten. 

• Kerngroep Communicatie is beschikbaar 
voor vragen en kijkt of er geen 
activiteiten ontbreken. 

• Het is belangrijk dat de Kerkenraad het 
belang van communicatie blijft 
benadrukken en dat individuele KR-
leden hun achterban hierin stimuleren 
en motiveren. 

 

3. Stukje schrijven voor kerkblad (redactie@pgzo.nl). 
Dit mailadres wordt alleen de dag na elke deadline 
gelezen. De rest van de maand niet. 
Wil je vooraf overleggen over de opzet van je artikel, 
neem dan contact op met Jan Kok (jan.kok6@upcmail.nl) 
of Frank Odinot (frank.odinot@gmail.com). 

Denk aan deadline! 
Overzicht deadlines: www.pgzo.nl/kerkblad  
 
5W2H-methode 
5W: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom 
2H: Hoe en Hoeveel 
Als je artikel antwoord geeft op deze 7 
vragen, is het waarschijnlijk compleet. 
 

4. Mededeling in dienst doorgeven aan diaken van 
dienst. 
Als je communicatie@pgzo.nl in de CC van je mail zet, 
wordt de mededeling ook vermeld in de PGZO-
nieuwsbrief van die zondag. 
 

Voor diaken van dienst: zie ‘Kerkdiensten’ in 
kerkblad of www.pgzo.nl/kerkdiensten  

5. Filmpje (download, geen link) of foto voor op beamer 
(beamteam@pgzo.nl) 
 

Per zondag doorgeven, steeds aan het begin 
van de week. 

6. Stukje schrijven voor PGZO-nieuwsbrief 
(communicatie@pgzo.nl) als aanvulling op de mededeling 
in de dienst of bijvoorbeeld een zondag voorafgaand 
aan de mededeling. 
 

Foto aanleveren als Jpeg 
 
Gebruik 5W2H-methode (zie punt 3) 

7. Als een activiteit geweest is, gebruik dan 
bovengenoemde communicatiemiddelen om de 
gemeente te informeren over hoe het gegaan is. 
 

 

Schrijf niet alleen maar gebruik ook foto’s en beeldmateriaal. 
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