Redactieleden Kerk in de Stad gezocht
Kerk in de Stad is het maandblad van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Het blad bericht
over nieuws en ontwikkelingen in de PGU in al haar geledingen, missionaire en diaconale thema’s,
oecumene, en andere onderwerpen die spelen op het snijvlak van kerk en samenleving.
Lijkt het je leuk om mee te bepalen wat voor onderwerpen aandacht krijgen en op welke manieren
dat zou kunnen gebeuren? Wil je betrokken zijn bij de uitdagingen waarvoor Kerk in de Stad de
komende tijd staat waar het vorm en inhoud betreft en daarover meebeslissen? Wil je betrokken zijn
bij journalistieke producties en de vormgeving daarvan?
Voor de redactie van Kerk in de Stad zijn we op zoek naar nieuwe leden. Schrijfervaring en
redactionele ervaring is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Wel enthousiasme en inzet.

We zoeken
1. VOORZITTER m/v
 Leiding maandelijkse redactievergaderingen.
 Bewaking van planningen, redactiestatuut en afspraken met AK/CvK.
 Aanspreekpunt voor de eindredacteur.
 Aansturen en ontwikkelen van redactiebeleid.
 Contactpersoon met opdrachtgever (Algemene Kerkenraad PGU).
 Kennis van de Protestantse Kerk, van theologische ontwikkelingen en van lokale kerkelijke
kaart.
2. MEEDENKERS OP CROSS-MEDIAAL GEBIED m/v
 Helpen voorbereiden van cross-mediaal beleid PGU vanuit kennis van het communiceren via
nieuwe media.
 Adviseren over het afstemmen van de centrale PGU-communicatie op de bestaande
communicatiemiddelen van de wijkgemeenten via bijvoorbeeld wijkbladen, zondagsbrieven,
websites, apps, facebook etc.
 Bereidheid werkzaamheden uit te voeren als app- en/of webredacteur PGU.
3. DESKUNDIGE OP HET GEBIED VAN OPMAAK/VORMGEVING m/v
 Professionele ervaring met vormgeving van dtp-werk.
 Bereidheid uitvoerend werk te doen aan de opmaak van het blad.
Voor elke functie geldt
 Het is een vrijwilligersfunctie (wel vergoeding van onkosten).
 Interessant: je komt met alle facetten van de PGU in aanraking.
 Je werkt samen met een enthousiaste redactie.
 Met jouw expertise kun je helpen het blad verder te ontwikkelen.
Heb je voor een van deze functies belangstelling, wil je een keer kennismaken of informatie vragen,
stuur dan een brief of mail aan:
Wervingscommissie redactie Kerk in de Stad, p/a
F. Ritmeester, directeur Bureau Protestantse Gemeente Utrecht
Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht
Telefoon (030) 27 37 540

e-mail: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

