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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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Doelgroep
Diaconieën van alle protestantse kerken
en evangelische gemeenten.
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Aanleveren
Verspreiding
Alle kerken en evangelische gemeenten
ontvangen één exemplaar ter circulatie.
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Toeslagen
Omslag pagina 2, 3 en 4: 25%. Bijsluiters
en meehechters op aanvraag
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Tegen betaling van € 8,95 per exemplaar
+ portokosten.
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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.

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.

Helderblauw is uitgever van
Kerkmagazine, Gids MOR &
Gids Nalatenschap.

