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Handleiding SPIRITkopij 
 
Doel van deze handleiding 
 
Het blad SPIRITis een magazine voor de Protestantse Gemeente van Almere. De redactie van dit 
blad heeft met instemming van de Algemene Kerkenraad voor een bepaalde opzet van dit blad 
gekozen. In deze handleiding wordt die opzet beschreven. Het is een hulp voor iedereen die kopij en 
foto’s aanlevert voor SPIRIT.  
 
TECHNISCH 
 
Aanleveren kopij 
 
Kopij kan uitsluitend worden aangeleverd per e-mail. 
 
Per wijkgemeente van de Protestantse Gemeente van Almere is er een wijkcorrespondent. Kopij 
vanuit de wijkgemeente wordt gezonden aan deze wijkcorrespondent. De e-mail adressen hiervan 
zijn: 
 
spirit.almerestad.oost@gmail.com 
spirit.almerestad.west@gmail.com 
spirit.almerehaven@gmail.com 
spirit.almerebuiten@gmail.com 
 
Het algemene redactieadres luidt: spiritalmere@gmail.com. 
 
Dat betekent dat kopij dus niet gezonden wordt naar de privé of werk e-mailadressen van een van de 
redactieleden of wijkcorrespondenten. 
 
Kopij dient te worden aangeleverd als een Word-document. Dat wil dus zeggen als een bijlage bij een 
e-mail bericht. Dat betekent dus dat de kopij niet in de e-mail zelf moet worden gezet. 
 
Kopij moet worden aangeleverd als zogenaamde platte tekst, bij voorkeur in lettertype Arial 10 

punts.Dat betekent dus kopij zonderverschillende lettertypes, woorden in HOOFDLETTERS, 
gekleurde letters, �| tabs, * opsommingtekens, onderstrepingen / of vet . 
 
Kopij is niet langer dan het maximaal aantal woorden dat voor een bepaalde rubriek is aangegeven 
(zie onder). 
 
Aanleveren foto’s 
 
Foto’s worden ook elektronisch aangeleverd via bovengenoemde e-mailadressen. 
 
Foto’s dienen als aparte bijlage te worden aangeleverd. Dat betekent dus niet in de tekst van de e-
mail zelf opgenomen en ook niet opgenomen als onderdeel van een Word-document. 
 
Iedere foto heeft de omvang van minimaal 1 MB. 
 
In de kopij graag een onderschrift bij de foto’s geven: wie staan of wat staat er op de foto en door wie 
is de foto gemaakt. 
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INHOUDELIJK 
 
Naam 
 
De naam SPIRITverwijst naar de Kracht die gelovigen individueel en als gemeente bezielt. Het gaat 
om kerk-zijn in de kracht van de Geest. Tegelijk is SPIRIT een meer alledaagse uitdrukking voor het 
elan dat een groep mensen kan bezielen. Het is een krachtige naam met ambitie. 
 
Doelgroep 
 
SPIRITricht zich op alle leden van de Protestantse Gemeente van Almere. Dat betekent dat 
SPIRITzich richt zowel op de mensen die actief betrokken zijn, als diegenen die ervoor gekozen 
hebben om voor kortere of langere tijd op wat meer afstand te staan. 
Daarnaast is SPIRITook bedoeld voor geïnteresseerden in het christelijk geloof in het algemeen en 
voor de Protestantse Gemeente in Almere in het bijzonder. Daarmee wil het ook een visitekaartje van 
de gemeente zijn. 
 
Stijl 
 
SPIRITstreeft een journalistieke stijl van schrijven na: vlot en bondig geschreven. Omdat het nieuwe 
SPIRITzich niet alleen richt op actief betrokken leden van de gemeente, bepaalt dit ook de bril 
waarmee naar de artikelen en de inhoud van het blad gekeken wordt. In die zin is het blad ook 
‘missionair’. Om deze stijl te waarborgen, behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden artikelen 
te redigeren en desnoods te weigeren. Om deze stijl te onderstrepen wordt SPIRITniet een kerkblad 
genoemd, maar “Magazine voor Protestants Almere” 
 
Inhoud 
 
SPIRITwil informatief en ontsluitend zijn. Het geeft zicht op de veelkleurigheid binnen de gemeente en 
christelijk en kerkelijk Nederland. Het is de bedoeling dat door SPIRITde wijken van de Protestantse 
Gemeente in Almere voor elkaar ontsloten worden en zich met elkaar verbonden weten. Zo wil 
SPIRITbijdragen aan gemeentevernieuwing.  
SPIRITbrengt voor het voetlicht wat speelt in de kerk, met name in de Protestantse Kerk in Nederland, 
en in de samenleving en nodigt daarmee uit tot gesprek. 
De informatie uit de wijken wordt in SPIRITzo gebracht, dat dit voor het geheel van de Protestantse 
Gemeente in Almere interessant is. 
 
Frequentie 
 
SPIRITverschijnt tienmaal per jaar. In de regel is de release op de eerste zondag van de maand. In juli 
en december verschijnt SPIRIT voor twee maanden. In het bijzonder het septembernummer is 
geschikt om de activiteiten voor het komende seizoen in de diverse wijken te belichten. 
 
Look and feel 
 
Wat betreft ‘look and feel’ zijn de kernwoorden: verzorgd, hedendaags, overzichtelijk, toegankelijk, 
mens centraal, feel good, kwalitatief hoogstaand. SPIRITmoet mensen in het hart raken en een gevoel 
van verbondenheid geven. Kortom ‘human interest’. Dat geldt zowel voor de tekst als ook voor 
fotogebruik en opmaak.Hieruit voortvloeiende consequenties voor de opmaak zijn dat in ruime mate 
gebruik gemaakt wordt van foto’s, waar mogelijk (pas)foto’s bij de artikelen, met een blad in warme 
kleuren en met (herkenbare) mensen op voorkant. 
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Formule 
 
Voor de overzichtelijkheid kent elke uitgave van SPIRITeen ‘categoriale’ rubriekindeling. Dat betekent 
dat de informatie uit de verschillende delen van Almere (wijken) naar gelang de categorie ingedeeld 
worden. Dat betekent ook dat de indeling in SPIRIT niet per wijk is. Ook de berichten van activiteiten 
die (een bepaald gedeelte van) de Protestantse Gemeente in Almere organiseert samen met een of 
meer andere kerken hebben uiteraard een plek binnen SPIRIT. Al naar gelang de aard van die 
activiteiten (zoals een gezamenlijk leerhuis of een interkerkelijke dienst) worden die geplaatst in de 
daartoe geëigende rubrieken. Dergelijke activiteiten zijn immers ook activiteiten van de Protestantse 
Gemeente Almere. 
 
Wel en wee 
 
In SPIRITis niet opgenomen een rubriek met berichten over wel en wee van gemeenteleden, ook wel 
‘pastoralia’ genoemd. Bij een frequentie van een keer per maand is deze informatie in deze rubriek al 
snel achterhaald. Daar komt bij, dat het blad ook bedoeld is om bredere kring te verspreiden dan 
alleen onder leden. Dan zou het vermelden van pastoralia in strijd zijn met de privacy. Deze pastoralia 
kunnen worden opgenomen in de wekelijkse zondagsbrief of welke naam deze weekbrief ook per 
(huidige) wijk heeft. 
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Indeling 
 

Rubriekstitel Inhoud Door wie Aantal woorden Aantal 
pag.’s 

 Accent meer op ‘buiten’en presentie     

Prikbord Diverse aankondigingen: boekbesprekingen, weetjes, gelezen, 
gezien. 

ingezonden kopij / 
redactie per stukje 150  1 

Zou’t Hoofdredactionele column. hoofdredacteur 300 ½ 

Werk maken van geloof Interview met een of meer actieve vrijwilligers binnen of buiten de 
gemeente. redactie 1000 2 

 

@penstaart Beschouwing door een ‘bekende’ schrijver over kerkelijk / 
theologisch onderwerp. 

op uitnodiging / door 
redactie 600 1 

Werk in uitvoering Over gemeenteopbouw zoals CALT en TOPAZ en/of bredere 
perspectieven, als beschouwing of interview 

op uitnodiging / door 
redactie 600 1 

Kijk op de wijk Fotorijkverslag van wat er de afgelopen (twee) maand(en) 
gespeeld heeft in de wijken. ingezonden kopij 

max. 200 per 
activiteit als 
bijschrift bij foto’s 

3½ 

 Accent meer op binnenkerkelijke aangelegenheden     

Peper 
Een prikkelende, opwekkende, en/of bemoedigende column door 
een van de wijkpredikanten. 

een van de 
wijkpredikanten bij 
toerbeurt 

300 ½ 

Meeleven Huwelijksaankondigingen, doop en belijdenis, in memoriam (de 
laatste met pasfoto van de overledene). 

wijkpredikanten / 
kerkelijk bureau 

per in memoriam 
250 woorden 1 

Op stap 
Geannoteerde agenda voor heel PG Almere voor de komende 
periode zoals leerhuisactiviteiten. Geen vaste wekelijkse of 
maandelijkse activiteiten. 

ingezonden kopij per stukje 150 
woorden 1 à 2 

Van dienst Bericht van de diaconie. diaconie 600 1 

Tijgers 
Journalistieke impressies van wat er in kerkelijke vergaderingen 
zoals de AK, Wijkkerkenraden en KRM speelt, hetzij als verslag 
hetzij dmv een interview; ook bv voorstellen nieuwe ambtsdragers. 

wijkscribae / scriba AK / 
kerkrentmeesters 600 1 

In breder verband Ontwikkelingen en nieuws uit het bredere kerkverband van de 
PKN. 

op uitnodiging door 
redactie 600 1 

Van huis uit Kerkdienstenrooster + korte beschrijving van de bijzonderheden 
per dienst. 

samengesteld door 
redactie / predikanten 

per stukje 100 
woorden 

1 à 2 

Jong Rubriek voor, over of door jongeren. bovenwijks jeugdteam tot 600 1 
 


