
Toelichting beleid met betrekking tot de wijkbrief. 

Tot enige tijd geleden werd de wijkbrief door drukkerij Rad gedrukt. De wijkbrief was hierdoor een 

van de grotere kostenposten op de begroting. Om op die kosten te besparen werd besloten de 

wijkbrief in eigen beheer te gaan kopiëren. Zo zijn ook een aantal edities gemaakt. Helaas bleek dat 

dit proces nooit ongestoord verliep en dat dit behalve veel tijd, ook vrijwilligers vroeg met 

specialistische kennis van het digitaal aansturen van het kopieerproces en van de kopieermachine.  

Daarom is nagedacht wat we zouden kunnen doen zonder het werk opnieuw door een drukkerij te 

laten doen en ook zonder het aantal edities, (Start, Kerst, Pasen en Zomer) te verminderen.  

Bedacht is om als proef de gemeenteleden met een bekend emailadres de zomerwijkbrief als een 

digitale editie te sturen. Dat Vraagt wat uitleg: 

Gemeenteleden waarvan het emailadres bekend is en we mogen gebruiken, ontvangen rond 23 juni 

een emailbericht van de Ontmoetingskerk (zoals de zondagsbrief) met daarin een downloadlink.  

Door die link aan te klikken kunnen zij de Zomerwijkbrief als een Pdf-bestand te downloaden. Een 

Pdf-bestand is een veilig bestand dat op elke computer of tablet leesbaar is en dikwijls ook op een 

smartphone. Gemeenteleden zonder emailadres krijgen de zomerwijkbrief nog gewoon op papier. 

De kerkenraad ziet de wijkbrief als een belangrijk communicatiemiddel in de gemeente. Tegelijk 

moeten we blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen en het papierverbruik te 

verminderen en zorgvuldig om te gaan met vrijwilligers. Verspreiding de wijkbrief per mail lijkt 

daarvoor een goede mogelijkheid. Of dat ook waar is weten we pas nadat we het proberen.  

Daarom hopen we dat u als u een emailadres heeft, u ook met deze proef wilt meewerken. Zo 

kunnen we ervaring opdoen, bepalen wat wel of niet werkt en nagaan welke nadelen er nog meer 

zijn. Mocht het in uw situatie niet lukken de digitale wijkbrief te ontvangen dan kun u dat melden en 

dan krijgt u natuurlijk, misschien wat later, alsnog de papieren zomerwijkbrief. 

Namens de werkgroep digitale wijkbrief, 

Hans van Dijke  

 

   

        


