M A G A Z I N
E
een speciale uitgave van

Kerkmagazine

M A G A Z I N E

Onafhankelijk facilitair vakblad diaconie
Diaconie is het hart van de kerk. Duizenden diakenen door heel Nederland
zorgen voor hun naaste. In eigen kerk, in dorp of stad of wereldwijd. Diakenen
die allemaal worstelen met dezelfde vragen. Hoe verdelen we ons geld
rechtvaardig? Wat is onze verantwoordelijkheid in onze eigen omgeving? Welke
organisaties kunnen we mee samenwerken? Diaconie Magazine wil diakenen
helpen. Met goede verhalen, vaak uit de praktijk. Met tips en zinvolle adressen.
Een magazine ter inspiratie én als naslagwerk. Een tijdschrift om te bewaren.
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In elk nummer staat een bijzonder

zien hoe zij diakenen kunnen helpen

en mooie verhalen over bijvoorbeeld de

diaconale activiteit centraal. Diaconie

bij het vervullen van hun taak, dichtbij

Voedselbank, stichting Present en het werk

Magazine spreekt de initiatiefnemers: waar

of ver weg. Een uitgelezen kans voor

voor daklozen en vluchtelingen.

komt hun missie vandaan, wat kwamen

deze organisaties om rechtstreeks met

ze tegen in de praktijk, van wie hebben ze

diaconieën in contact te komen.

Collecterooster

hulp gekregen? Wat zouden ze, achteraf

Spraakmakende columnisten met verstand

gezien, anders hebben aangepakt?

van zaken schrijven vanuit hun hart over

In Diaconie Magazine presenteren

het diaconale werk. En natuurlijk is er ook

diaconale organisaties zich. Zij laten

volop ruimte voor nieuws, agenda

Het Diaconie Magazine bevat in het
najaar in het hart een collecterooster
en een groot aantal christelijke goede
doelen.

Nabestelling

Doelgroep
Diaconieën van alle kerken in Nederland.
Protestants, Katholiek en Evangelisch.
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Verspreiding
Alle kerken en evangelische gemeenten in
Nederland ontvangen twee exemplaren
ter circulatie. Naar elk adres worden twee
exemplaren verstuurd.
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Tegen betaling van € 8,95 per exemplaar
+ portokosten.

€ 1.175,00
€ 695,00
€ 495,00
€ 325,00

Toeslagen
Omslag pagina 2, 3 en 4: 25%. Bijsluiters
en meehechters op aanvraag

1/1 pagina aflopend
			
			
1/1 pagina zetspiegel
1/2 pagina liggend
1/2 pagina staand
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Tarieven voor opmaak advertentie
Wij kunnen de advertentie ook voor u
vormgeven. U levert tekst in Word en
beeldmateriaal als jpg, tif of eps, minimaal
300 dpi. Tarieven op aanvraag.

Advertentie exploitatie
Eddy Morren
E eddy@helderblauw.nl
T 0623056672
Tarieven zijn excl. BTW
Tarieven gebaseerd op aanlevering van
compleet, drukklaar aangeleverd materiaal.
Tarieven gelden voor één plaatsing.
Tarieven zijn excl. eventuele opmaak door
uitgever.
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Kerkmagazine, Gids MOR &
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