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___________________________________________________________________________
Deze nieuwsbrief wordt u ter kennisneming toegezonden omdat uw e-mail adres voorkomt op
de lijst van vrijwilligers van de Maria Virgo Regina gemeenschap in Bennekom. Deze
toezending is éénmalig en u hoeft niets te doen als u op verdere toezending geen prijs stelt.
Als u de nieuwsbrief wel wilt blijven ontvangen moet u zich hiervoor opgeven door op
"aanmelden nieuwsbrief" te klikken. U kunt zich te allen tijde weer uitschrijven via een
daarvoor in elke e-mail opgenomen koppeling.
De bedoeling van de nieuwsbrief is te attenderen op actuele wetenswaardigheden in en om
onze kerk. Dat gebeurt nu ook al op verschillende manieren: via het parochieblad, via kanselmededelingen, via incidentele huis-aan-huis berichtjes en via allerlei netwerken waarin
mensen actief zijn. Deze kanalen zijn niet altijd en niet voor iedereen afdoende. Zo verschijnt
het parochieblad met ingang van volgend kalenderjaar vermoedelijk nog maar 8x per jaar,
komt niet iedereen elke zondag in de kerk, worden de huis-aan-huis kennisgevingen over
bijvoorbeeld een overlijden niet altijd overal bezorgd en netwerkt ook niet iedereen actief. Het
voordeel van berichtgeving via e-mail is dat deze up-to-date en snel kan zijn. Maar ook dit
kanaal is niet volledig dekkend: niet iedereen is actief op internet en niet iedereen zal de
nieuwsbrief willen ontvangen.
De nieuwsbrief verschijnt op momenten dat daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld een
overlijdensbericht, of een bericht over een interessante ontwikkeling in kerk en samenleving.
De nieuwsbrief zal kort zijn: er zullen slechts korte mededelingen worden gedaan, met daarin
aanklikbare koppelingen naar plaatsen waar meer te lezen is. Dat kunnen koppelingen zijn
naar onze website, maar ook naar andere plaatsen op internet. Deze werkwijze kost weinig
tijd: de redactie van de nieuwsbrief hoeft niet veel te schrijven en de lezers kunnen
gemakkelijk kiezen waarover ze meer zouden willen weten. De nieuwsbrieven zullen in
beginsel ook via de website te raadplegen zijn.
Iedereen
kan
nieuws
aanbieden
voor
de
nieuwsbrief
via
de
redactie:
redactie@rkkerkbennekom.nl. Wij nodigen alle werkgroepen binnen de gemeenschap uit dit
berichtenkanaal actief te gebruiken. In principe moeten de berichten voor de gehele
gemeenschap bestemd zijn. De tijd zal leren of deze wijze van berichtgeving in een behoefte
voorziet. Laat ons weten wat u er van vindt en hoe we een en ander beter kunnen doen. En
attendeer belanghebbenden en belangstellenden op deze nieuwsbrief.
En dan nu het actuele nieuws:
 De naam van onze website is voortaan "Katholieke geloofsgemeenschap Bennekom"; het
internetadres van de website is niet veranderd.
 Het nieuwe parochieblad, met daarin onder meer de presentatie van de nieuwe website is
nu te lezen op: PBsep2011.pdf. Een verschil met vorige edities is dat in het pdf-bestand de
verwijzingen naar internetpagina's aanklikbaar zijn.
 Een artikel over het jongerenpastoraat van het aartsbisdom kon daarin niet geplaatst
worden; dit kunt u vinden op Jongerenpastoraat-Aartsbisdom-Utrecht.
 op de website vindt u het nieuwe groene boekje.
 attentie: de parochiedag 2011 is op zondag 25 september!
De redactie

