Nieuwsbrief GKO – uitgangspunten voor gebruik

Doelstelling: De nieuwsbrief (NB) is het communicatiemiddel van de
kerkenraad (KR) naar de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk
Ottoland (GKO). De verantwoordelijkheid ligt bij de KR.
Er zijn 2 versies van de NB:
1. Ledenversie met informatie over gemeenteleden voor de leden van
de GKO.
2. Publieke versie zonder informatie gemeenteleden voor
belangstellenden voor de NB.
De NB wordt samengesteld door Ada Aantjes.
De NB wordt standaard volgens streven op donderdag gemaild. Om
redenen kan hiervan afgeweken worden.
De NB kan op verzoek worden geprint en bezorgd.

Onderstaand is toegespitst op de ledenversie (de publieke versie
blijft buiten beschouwing) en deze bevat informatie over:
1.
2.
3.
4.

de kerkdiensten
activiteiten georganiseerd door de GKO
het wel en wee van de gemeenteleden bv geboorte, rouw ed
reacties van gemeenteleden (in overleg en onder
verantwoording van de verantwoordelijke pastorale ouderling
of pastorale medewerker)
5. financiële zaken mbt de GKO
6. activiteiten van organisaties die samenwerken met GKO
7. belangrijke zaken voor de gemeenteleden
Richtlijnen voor persoonlijk bericht/memo in Nieuwsbrief GKO
Gemeenteleden kunnen, als schrijver onder eigen naam, een persoonlijk
bericht of memo in de Nieuwsbrief laten plaatsen.

Het belang van deze mogelijkheid wordt onderkend omdat dit een middel
is om verbondenheid tussen mensen in de kerkgemeenschap te
bestendigen en te vergroten. Voor GKO speelt dit nog in extra mate mee,
gezien de geografische spreiding, waardoor de meeste mensen elkaar in
het dagelijks leven niet tegenkomen op straat.
Met een eigen bericht hebben gemeenteleden de mogelijkheid om iets van
zich zelf te laten zien door iets te delen.
NB. De Nieuwsbrief is het informatieorgaan van GKO, maar geen
opinieblad. Schrijvers wordt geen podium gegeven om strikte standpunten
uit de dragen of discussies aan te zwengelen.
Handvatten
Berichten/teksten kunnen geweigerd worden, indien
deze niet mild van toon zijn;
deze kritiek uiten op beleid of andere zaken; dit kan bij de KR.
deze veroordelend van strekking zijn;
deze discussie oproepen;
deze in herhaling een idee benoemen;
de grootte van het bericht disproportioneel is in relatie tot aard en
omvang van de Nieuwsbrief;
de strekking van het bericht niet in lijn is met de deugdzaamheid.
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