Redactie Geloof & Kerk

Geloof en Kerk is het kerkblad van de geloofsgemeenschap St. Jozef Leusden. In het kerkblad wordt
informatie gegeven over wat er in de plaatselijke geloofgemeenschap gebeurt, zoals de tijdstippen en de
aard van de vieringen, de activiteiten van werkgroepen en dergelijke.
De redactie, bestaande uit Wim Veen, Jan Voorburg en Jan Vincenten wil echter niet alleen als
doorgeefluik fungeren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de onderlinge band tussen de leden
van de geloofsgemeenschap.
Voor ons is ook heel belangrijk, dat we zo breed mogelijk mensen bereiken, die op de één of andere
manier nog een binding hebben met het (katholieke) geloof. Wij proberen dit te bereiken door in ieder
nummer van het blad een artikel te plaatsen over een onderwerp dat met geloven of zingeving aan je
leven te maken heeft. Daarvoor kiezen wij soms een jaarthema dat van september tot en met juni leidend
is.

Voorbereiding
Voordat het parochieblad verschijnt, is er door vele parochianen al werk verzet om dit mogelijk te
maken.Een van de redacteuren verzamelt de binnengekomen kopij en bekijkt of alle artikelen geplaatst
kunnen worden of wellicht ingekort moeten worden. De kopij wordt vervolgens aangeleverd aan het
secretariaat, waar de teksten drukklaar gemaakt worden. Daarna verzorgt Jan Voorburg de lay-out, de

illustraties en eventuele kadertekstjes. De gedrukte A3-vellen gaan naar de vouw- en nietgroep en de
bezorgfamilies zorgen voor de verspreiding van het betreffende nummer.

Kopij en verschijningdatum
Geloof en Kerk verschijnt 10 keer per jaar, op een zaterdag. Kopij dient te worden ingeleverd 16 dagen
voorafgaand aan deze zaterdag, op een donderdag. De verschijnings- en inleverdata worden steeds in
het blad vermeld.
Kopij voor het parochieblad kan men inleveren bij het parochiesecretariaat, hetzij in de groene brievenbus
of via het e-mail adres redatcie@geloveninleusden.nl ter attentie van de redactie Geloof en Kerk.
Kopij die later dan genoemde termijn wordt aangeleverd kan niet meer in het a.s. nummer geplaatst
worden en wordt automatisch doorgeschoven naar een volgend nummer.
Het is aan het oordeel van de redactie om ingeleverde kopij te plaatsen, in te korten of te herredigeren.
Geloof en Kerk wordt gratis thuis bezorgd. Een vrijwillige bijdrage in de portikosten voor abonnementen
buiten Leusden (ca. 10 euro per jaar) kan worden overgemaakt op rekening 250.342 (Postbank) of
33.59.01.905 (Rabobank) van het secretariaat onder vermelding van portikosten.

