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Aan: Kerkenraad Ontmoetingskerk Maarssen/Commissie ‘vervolg 1’ 
Van: Communicatie werkgroep Ontmoetingskerk Maarssen 
Betreft: Bijdrage nieuw beleidsplan/toekomst Ontmoetingskerk 
Datum: 3 januari 2017 
 
Inleiding: 
De kerkenraad heeft de werkgroep communicatie per mail van haar scriba d.d. 13 oktober 2016 gevraagd een bijdrage te leveren aan een update van het beleidsplan 2014-
2018. Verder werden wij gevraagd na te denken over de toekomst van onze wijkgemeente en daarbij een aantal concrete vragen te betrekken.  
 
Tijdens twee bijeenkomsten op 13 en 14 december jl. zijn deze onderwerpen door de communicatiewerkgroep besproken. Hierbij is nagedacht over de doelstellingen van 
de communicatie/PR van onze wijkgemeente, welke doelgroepen kunnen worden geïdentificeerd en zijn de huidige en mogelijke toekomstige communicatiemiddelen in 
kaart gebracht.  
 
Hieronder vindt u een opsomming van onze communicatie uitgangspunten, nieuwe initiatieven, een overzicht van de bestaande en mogelijke communicatiemiddelen en 
actueel overzicht van de leden van de werkgroep communicatie. Als laatste hebben wij (ter informatie) een werkplan met actiepunten toegevoegd.  
 
Over de vorm, waarin dit document uiteindelijk opgenomen kan worden in het vast te stellen beleidsplan, gaan wij graag met u in overleg. Wij zijn van harte bereid tot het 
geven van een mondelinge toelichting. 
 
Namens alle leden van de communicatie werkgroep, 
 
Henk de Vries 
hdv@planet.nl 
06-515 76 180 
 
  

mailto:hdv@planet.nl
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Communicatie uitgangspunten 

 De communicatie van de wijkgemeente Ontmoetingskerk is gericht op de leden van de eigen wijkgemeente (interne communicatie) en op niet-leden van de 
wijkgemeente (dorpsgenoten, toevallige voorbijgangers van het kerkgebouw, nieuw-ingekomenen, leden andere wijkgemeenten en overigen).  

 Bij de leden van de eigen wijkgemeente kan onderscheid maken tussen verschillende groepen (b.v.: vaak in de kerk, wat meer op afstand, niet meer de kerkdiensten 
bijwonend maar wel lid).  

 Verschillende doelgroepen maken gebruik van verschillende communicatiemiddelen. Zo zijn er mensen die erg actief zijn op en met Facebook, zijn er trouwe lezers van 
Kerk op Weg, zijn er degenen die vaak op de website kijken, mensen die informatie het liefst per mail ontvangen etc. 

 De doelstelling van de communicatie van de wijkgemeente is alle doelgroepen te informeren over de actualiteiten en activiteiten binnen de wijkgemeente. De 
communicatie is gericht op het bereiken van iedereen! Het door middel van wervende teksten en foto’s/filmpjes betrokkenheid creëren en mensen enthousiasmeren 
om deel te nemen aan activiteiten.  Door middel van verslag te doen van activiteiten wil de communicatie gemeenschapszin laten zien.   

 Verder is de doelstelling om het voor leden van de wijkgemeente, maar ook voor anderen, makkelijk te maken om contact te maken met de wijkgemeente, zorgen dat 
men weet waar men moet zijn en om eenzaamheid te bestrijden.  

 Uitganspunt is dat de communicatie zoveel mogelijk mensen bereikt: dit betekent concreet dat dezelfde informatie via alle (of zoveel mogelijk) communicatiekanalen 
wordt verspreid. Hierdoor zal dus bijvoorbeeld de website, de (nieuwe) nieuwsbrief, facebook dezelfde- of overlappende informatie bevatten. Dat is niet erg: je bereikt 
via diverse middelen de diverse doelgroepen en daar waar mensen meerdere middelen raadplegen is herhaling juist krachtig. In basis kan dus (een selectie) van 
dezelfde informatie via alle communicatiemiddelen (kanalen) de wereld in.  

 
Nieuwe initiatieven 

 Centraal e-mailadres 
Er komt een algemeen e-mailadres communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl waar de input (teksten, foto’s, filmpjes etc.) ten behoeve van communicatie/PR (via 
de diverse communicatiemiddelen) naartoe gestuurd kan worden. De mail naar dit adres wordt doorgestuurd naar alle communicatiemedewerkers (inclusief scriba) die 
vervolgens overgaan tot publicatie. 
 Communicatiemedewerkers hebben het recht de input waar nodig aan te passen (zonder de inhoud van berichten aan te tasten) en de timing van de publicatie te 

bepalen. Wanneer onverhoopt niet wordt overgegaan tot publicatie vindt terugkoppeling plaats naar degene die de input heeft verzorgd. 

 Het is het voorstel van de communicatiewerkgroep dat ook de kopij voor Kerk op Weg, de input voor de afkondiging en de liturgie aan dit mailadres wordt 
verzonden. Hierdoor kan nieuws/informatie via alle communicatiekanalen (inclusief KoW, afkondigingen, beamerpresentatie) worden verspreid (Besluit 
Kerkenraad).  

 WhatsApp groep: er wordt een WhatsApp groep ingericht voor die leden van de wijkgemeente die input leveren voor de communicatie/PR. Het gaat hier dus om 
mensen die actief betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten binnen de wijkgemeente. Via de WhatsApp groep is het zeer eenvoudig foto’s, filmpjes maar ook 
documenten te versturen. Ook de communicatiemedewerkers zijn lid van deze WhatsApp groep en kunnen dus ook op deze manier input voor de communicatie/PR 
ontvangen (dus naast het centrale e-mailadres communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl )  

 Events: er is in 2017 een aantal ‘events’ geïdentificeerd waaraan via alle communicatiekanalen speciale aandacht zal worden gegeven. Deze events zijn: Lezingencyclus 
over Job, Diaconiedienst met Needed (19 februari), Paascyclus, dienst met koor Dennis de Bruijn (11 juni), Startdienst (24 september), Over de Streep (10 februari), 
Kerst.  Deze lijst kan nog worden aangepast c.q. aangevuld. 

mailto:communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl
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o Bij deze ‘events’ wordt via alle communicatiekanalen een vooraankondiging gedaan (inclusief poster), worden foto’s gemaakt tijdens de events en wordt 
achteraf verslag van het event gedaan. 

 Wekelijkse nieuwsbrief: op veler verzoek zal gestart worden met een wekelijkse nieuwsbrief 
o De nieuwsbrief heeft een vast format en behandelt (o.a.) de volgende onderwerpen (deze lijst is nog definitief vast te stellen): 

 Beschrijving dienst aankomende zondag  
 Beschrijving dienst volgende week zondag 
 Bloemengroet 
 Activiteiten van de volgende week 
 Lief en Leed (via predikanten/scriba/sectieouderlingen), liefst met foto erbij als er toestemming is van betrokkenen 
 Specifieke aandacht voor bv: specifieke activiteit, vacature, oproep etc. 

 Smartphone app 
o Er is nu een PKN Maarssen smartphone app gemaakt door Gerrit van den Hul, deze app bevat een geringe hoeveelheid informatie (kerkdiensten, adressen, 

predikanten, info).  
o Er wordt onderzocht of er op basis van de smartphone app die door de PKN-centraal is ontwikkeld, een app kan komen specifiek voor de Ontmoetingskerk. 

Nader bepaald moet worden welke informatie deze app bevat en wie deze gaan vullen/bijhouden. 1e kwartaal 2017 

 Uitbreiding Kerdienstgemist.nl tot Kerk-TV 
o Op dit moment is er op kerkdienstgemist.nl alleen audio voor Open hof en Dorpskerk te beluisteren (via link op website of via smartphone app). 
o Er bestaat ook een mogelijkheid voor audio en video zodat de kerkdienst meebeleeft kan worden en teruggekeken kan worden. 
o Er wordt onderzocht wat de kosten zijn van (in eerste instantie) installatie van een camera op 1 plek die het gehele podium bestrijkt. Daarnaast worden de 

kosten van een aangepast abonnement voor kerkdienstgemist.nl in kaart gebracht. Dit komt (in verband met de kosten) als separaat voorstel naar de 
kerkenraad. 

 Poster/Churchsign/Narrowcasting 
o Gericht op passanten van de Open Hof (dorpsgenoten, toevallige voorbijgangers) 
o Vragen aandacht voor ‘speciale’ activiteiten binnen onze wijkgemeente 
o In eerste instantie worden posters gemaakt t.b.v. de geïdentificeerde ‘events’ in 2017 
o Posters worden achter het raam geplaatst aan Kerkweg-zijde. 
o Onderzocht wordt wat de kosten van een ‘churchsign’ zijn. Deze zou geplaatst kunnen worden in de tuin bij de Rotonde. Planning: 1e kwartaal 2017. Komt (in 

verband met de kosten) als separaat voorstel naar de kerkenraad. 
o Onderzocht wordt wat de kosten zijn van een scherm t.b.v. ‘Narrowcasting’. In plaats van een poster kan een scherm achter het raam geplaatst worden 

waarop de communicatieberichten te zien zijn.  
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Overzicht Communicatie/PR-middelen Ontmoetingskerk Doelgroepen / beschrijving Organisatie/verantwoordelijken 

Facebook Ontmoetingskerk Maarssen  
https://www.facebook.com/ontmoetingskerkmaarssen/?fref=ts 
 

 Eigen doelgroep, mensen binnen 
wijkgemeente en daarbuiten. Er is gebleken 
dat ook niet-leden van onze wijkgemeente 
door Facebook naar activiteiten komen 

 Statistieken: Vind-ik-leuks: 154, Volgers: 147 

 Je kunt actief naar de Facebook- pagina gaan 
(informatie halen), of deze ‘liken’ of volgen: 
dan komen geplaatste berichten regelmatig 
op je eigen facebook timeline (pushen).  

 Het is ook mogelijk betaalde promoties te 
doen op Facebook. Al met een klein budget 
(bijv 10/15 euro) per keer kan gericht 
getarget worden op interesses, woonplaats 
etc...  

Administrator: Marion de Vries 
Redacteur: Jochem Stuiver 

Nieuwsbrief (via e-mail)  Alle abonnees op de nieuwsbrief.  

 De nieuwsbrief verschijnt wekelijks en heeft 
een vaste lay-out en behandelt vaste 
onderwerpen.  

 De nieuwsbrief kan foto’s, video’s en 
hyperlinks naar websites bevatten. 

 De nieuwbrief wordt verstuurd naar de 
mailadressen van de abonnees (pushen) 

Tenminste 3 gemeenteleden (liefst) 4, zorgen 
voor het wekelijks opstellen van de 
nieuwsbrief.  
Ineke Renee vanaf voorjaar 2017 
Hildy van Anken vragen 

Website www.ontmoetingskerkmaarssen.nl 
 
 

 Is voor alle gemeenteleden en iedereen 
daarbuiten  

 Deel is redelijk statische informatie 
(organisatie, ontstaansgeschiedenis etc), 
ander deel is dynamische informatie: 
agenda, overzicht diensten, nieuws etc) 

 Mensen moeten actief naar de website gaan 
(halen) 

 Statistieken: gemiddeld 150 unieke 
bezoekers per dag 

Administrator: Henk de Vries 
Redacteur: Henk Zeldenrijk (agenda + inhoud 
KoW) 
Redacteur: Jacob Vlaanderen (nieuws) 

Website www.pkn-maarssen.nl 
 

 Gemeenteleden van PKN Maarssen Administrator: Marlies Loorbach (Ichthus) en 
Henk de Vries  

https://www.facebook.com/ontmoetingskerkmaarssen/?fref=ts
http://www.ontmoetingskerkmaarssen.nl/
http://www.pkn-maarssen.nl/
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 Website is ontstaan vanwege eisen ANBI 
status Protestantse Gemeente Maarssen (als 
geheel) en gezamenlijke Diaconie 

 Voornamelijk statische informatie (halen) 

Website www.kerkpleinmaarssen.nl 
 

 Alle geïnteresseerden 

 Voornamelijk gebruikt voor uitingen van de 
Raad van Kerken 

Administrator: Jacob Vlaanderen 
Deze website behoeft actualisering 

Smartphone App Ontmoetingskerk Maarssen  Een ieder die de app op zijn smartphone 
heeft geïnstalleerd 

 Gericht op jeugd (voor hen is de smartphone 
het centrum van het universum) 

 Er is nu een PKN Maarssen app gemaakt 
door Gerrit van den Hul 

 Deze app bevat geringe informatie 
(kerkdiensten, adressen, predikanten, info) 
 

Er wordt onderzocht of er op basis van de 
smartphone app die door de PKN centraal is 
ontwikkeld, een app kan komen voor specifiek 
de Ontmoetingskerk. Nader bepaald moet 
worden welke informatie deze app bevat en 
wie deze gaan vullen/bijhouden. 1e kwartaal 
2017 

Kerkdienstgemist.nl 
Smartphone app kerkdienstgemist 

 Iedereen die een dienst wil meeluisteren of 
achteraf wil terugluisteren. 

 Op dit moment alleen audio voor Open hof 
en Dorpskerk (via link op website of via 
smartphone app) 

 Er bestaat ook een mogelijkheid voor audio 
en video zodat de kerkdienst meebeleeft kan 
worden en teruggekeken kan worden 

Er wordt onderzocht wat de kosten zijn van (in 
eerste instantie) van installatie van een 
camera op 1 plek die het gehele podium 
bestrijkt. Daarnaast worden de kosten van een 
aangepast abonnement voor 
kerkdienstgemist.nl in kaart gebracht. Dit komt 
al separaat voorstel naar de kerkenraad. 

Kerk op Weg  Abonnees KoW 

 Voor de 3 wijkgemeenten 

 12x per jaar 

 Geprinte informatie 

 2000 abonnees 

Wijkredactie: Wilna Quakkelaar 
Eindredactie: Gerrit van den Hul 
Input/kopij voor Kerk op Weg kan ook als input 
voor de andere communicatiekanalen dienen 
als deze wordt aangeleverd via het centrale e-
mailadres 
(communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl) 

Afkondigingen  Aanwezigen in kerkdienst / luisteraars 
kerkradio 

De input voor afkondigingen kan gebruikt 
worden als input voor de overige 
communicatiemiddelen wanneer verzonden 
naar het centrale e-mailadres 
communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

http://www.kerkpleinmaarssen.nl/
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Beamer presentatie  Aanwezigen in kerkdienst De beamerpresentatie kan gebruikt worden 
als input voor de overige 
communicatiemiddelen wanneer verzonden 
naar het centrale e-mailadres 
communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

Liturgie  Aanwezigen in kerkdienst / luisteraars 
kerkradio 

De liturgie kan gebruikt worden als input voor 
de overige communicatiemiddelen wanneer 
verzonden naar het centrale e-mailadres 
communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

Poster / Church sign / Narrow casting

 

 Gericht op passanten van de Open Hof 
(dorpsgenoten, toevallige voorbijgangers) 

 Vragen aandacht voor ‘speciale’ activiteiten 
binnen onze wijkgemeente 
 

In eerste instantie gemaakt t.b.v. de 
geïdentificeerde ’events’ in 2017 
Poster ontwerp: Marion de Vries 
Coördinatie productie/aanlevering: Anneke 
Pastoor 
Onderzocht wordt wat de kosten van een 
‘church sign’ zijn. 1e kwartaal 2017  
Onderzocht wordt wat de kosten zijn van 
‘Narrowcasting’. 1e kwartaal 2017 

Twitter  https://twitter.com/pknmaarssendorp 
 

 Alle geïnteresseerden 

 Statistieken: 121 volgers (deels organisaties, 
deels personen) 

Administrator: Marion de Vries 

Communicatie via lokale media (VAR/Vechtstroom/RTV Stichtse 
Vecht/AD regio info) 

 Leden en niet-leden van de wijkgemeente 

 Kopij kan ingediend worden via de websites 
van deze instanties. Zij bepalen dan zelf 
welke stukken worden geplaatst.  

Coördinator: Anneke Pastoor 

https://twitter.com/pknmaarssendorp
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Overzicht communicatiemedewerkers: 
Marion de Vries, Maarsseveensevaart 50, 3601CE Maarssen, mariondevries2@gmail.com  
Anneke Pastoor Donkerelaan 16, 3601 JP Maarssen, 0346-563 998, de_pastorie@planet.nl  
Jacob Vlaanderen, van Lingelaan 118, 3602PB Maarssen, vlaanderen@dds.nl  
Ineke Renee, IJsvogel 46, 3602 XP Maarssen, i.hoven@planet.nl 
Jochem Stuiver, Burg. van der Helmlaan 53, 3604 CE Maarssen, 0346-831 072, jhstuiver@ontmoetingskerkmaarssen.nl 
Henk de Vries, De Kwekerij 48, 3601 AZ Maarssen, 0346 555 540, hdv@planet.nl 
Henk Zeldenrijk, Daniël Stoopendaallaan 56, 3603EM Maarssen, zeldenri@gmail.com 
 
 
  

mailto:mariondevries2@gmail.com
mailto:de_pastorie@planet.nl
mailto:vlaanderen@dds.nl
mailto:i.hoven@planet.nl
mailto:jhstuiver@ontmoetingskerkmaarssen.nl
mailto:hdv@planet.nl
mailto:zeldenri@gmail.com
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Werkplan 
 
Facebook: 

 Marion denkt na over ideeën voor de headerfoto van de Facebook-pagina en past die aan. 

 Marion neemt contact op met Piet en wijst op mogelijkheden van Facebook 

 Marion is administrator en Jochem blijft redacteur. Ineke zal voortaan stukken aanleveren via Marion. 

 Wanneer zaken eventueel niet geplaatst (kunnen) worden, vindt terugkoppeling plaats naar de indiener van de kopij. 
Nieuwsbrief: 

 Er komt een nieuwsbrief die via e-mail wordt verzonden 

 Marion maakt voor het einde van het jaar een eerste ontwerp 

 De nieuwsbrief verschijnt wekelijks (waarschijnlijk op vrijdag) 

 De nieuwsbrief heeft een vast format en behandelt (o.a.) de volgende onderwerpen (deze lijst is nog definitief vast te stellen): 
o Beschrijving dienst aankomende zondag (van website te halen + liturgie die dan al bekend is) 
o Beschrijving dienst volgende week zondag (van website te halen) 
o Bloemengroet (van scriba/afkondiging die dan al bekend is) 
o Activiteiten van de volgende week (van website te halen) 
o Lief en Leed (via predikanten/scriba/sectieouderlingen), liefst met foto erbij als er toestemming is van betrokkenen. 
o Specifieke aandacht voor…activiteit, vacature, oproep etc 

 Ineke Renee kan vanaf voorjaar 2017 meedoen  

 Hildy van Anken vragen 

 Minimaal 3 (liefst 4) gemeenteleden die nieuwsbrief maken 

 Er dient een structuur te komen voor informatievoorziening naar makers nieuwsbrief 

 Vraag: wordt in de ledenadministratie ook de mailadressen bijgehouden. 

 Er dient een mogelijkheid te komen dat men zich op kan geven voor de nieuwsbrief door opgeven van het mailadres. (uitschrijven is geregeld via een link in de 
nieuwsbrief zelf) 

 Afgewogen moet worden of er komt een mogelijkheid komt dat lezers kunnen reageren op de nieuwsbrief (reply naar afzender), dan zouden degenen die de 
nieuwsbrief maken deze mails moeten beantwoorden of de vragen doorsluizen. 

Website www.ontmoetingskerkmaarssen.nl 

 Henk onderzoekt mogelijkheid integreren google analytics (zodat beter duidelijk wordt of en hoe website door bezoekers wordt gebruikt) 

 Henk onderzoekt aanpassing logo (mensen ipv gebouwen) 

 Nieuwsberichten:  
o zullen korter worden met een 'lees verder' knop. Hierdoor meer overzicht voor bezoeker 
o Volgorde in de gaten houden (meest relevant bovenaan) 

 Overzicht vacatures: Henk neemt contact op met scriba voor aanleveren vacatures en publiceert op website 

 Website wordt redelijk bezocht en is onderdeel van online aanwezigheid van onze wijkgemeente. Kan wellicht allemaal nog veel mooier en beter, maar er moet 
ook gekeken worden naar kosten (energie/tijd) – baten (hoe groot is de doelgroep die bediend wordt). Henk zal zich oriënteren op mogelijke verbeteringen. 

http://www.ontmoetingskerkmaarssen.nl/
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 Henk/Jacob spreken op 10 jan 2017 af om oa. over technische aspecten nieuwsoverzicht te spreken. 
Website www.pkn-maarssen.nl 

 Concrete aanpassingen voorgesteld t.a.v. info Campus, begraafplaats: op de pkn-maarssen site zelf ipv link naar website Ichthus. Campus apart menu item.  

 Henk neemt contact op met Marlies Loorbach. 
Website www.kerkpleinmaarssen.nl 

 Website behoeft nodig actualisering. Voornamelijk in gebruik door Raad van Kerken. Jacob is administrator. Henk/Jacob doen aanpassingen op 10 jan 2017. 
Smartphone app Ontmoetingskerk 

 Marion en Henk zullen de technische mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van een smartphone app voor sec de Ontmoetingskerk.  

 Voordeel van smartphone app zou het bereiken van jongeren kunnen zijn (groep is eigenlijk veel breder?) 

 De app zou een van de communicatiemiddelen voor onze wijkgemeente kunnen zijn met dezelfde informatie als b.v. website, nieuwsbrief etc. 

 Eerste kwartaal 2017 moet hier duidelijkheid over zijn 
Kerkdienstgemist.nl 

 Henk zoekt uit wat de kosten zijn van installatie van in eerste instantie 1 vaste camera die het hele podium bestrijkt en aanpassing abonnement voor 
kerkdienstgemist.nl  

 1e kwartaal 2017 

 Concrete voorstellen aanpassing kerkdienstgemist.nl 
o Bovenaan (titel) moet het gebouw worden 
o Bij de opnames moet de naam van de wijkgemeente die het betreft komen samen met de naam van de voorganger. 

Kerk op Weg 

 De kopij voor Kerk op Weg is eigenlijk input voor een bepaald communicatiemiddel (kanaal). Om ook de overige communicatiemiddelen te voeden zou de kopij 
eveneens aangeleverd kunnen worden via het centrale e-mailadres communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

 Besluit kerkenraad nodig 
Afkondigingen, Beamerpresentatie, liturgie: 

 Idem zie Kerk op Weg 
Poster / Church sign 

 Voor de geïdentificeerde events in 2017 zullen poster worden gemaakt: ontwerp Marion, coördinatie alle communicatie; Anneke. Henk zoekt uit wat de kosten 
zijn van een church sign bord en narrow casting. 1e kwartaal 2017 

Twitter 

 Zo doorgaan. 
 
 

-0- 
 
 
 
 

http://www.pkn-maarssen.nl/
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mailto:communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl

