Onderwerp(en):

 Het nieuwe Federatieblad
 Parochiebladen
 Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

UPDATE over het FEDERATIEBLAD in wording
We hebben niet stil gezeten na het laatste bericht over het nieuwe
Federatieblad. Daarom is het goed om u een update te geven van de
stand van zaken.

Redactieleden en hun voorbereiding
Wij deden een oproep aan u om zich op te geven als lokaal redactielid
voor uw eigen parochie. Tot onze vreugde werd hier door
verschillende mensen enthousiast op gereageerd. De lokale redacties
zijn bijna compleet! De doelstelling was om tenminste 2 lokale
redactieleden per parochie te werven.
St. Joris, St. Augustinus en de H. Drie-Eenheid zijn zelfs op volle sterkte met elk drie
redactieleden. Bij de Emmaüsgangers en de Lourdesparochie kunnen we nog versterking
gebruiken. Op dit moment tellen deze lokale redacties elk nog maar één redactielid. Via
onderstaande link kunt u zich alsnog opgeven.
Ook als u uw taaltalent wilt gebruiken, kunnen wij uw hulp als corrector nog gebruiken.
< klik hier om uw zich als medewerker op te geven >
De meeste redactieleden hebben inmiddels ook al
de zogenaamde “knoppencursus” gehad. De Zalige
Zalm (de uitgever) verzorgde een korte
avondcursus om de redactieleden vertrouwd te laten
raken met het on-line opmaakprogramma.
Ook voor de redactieleden die verhinderd waren en
voor de redactieleden die zich nog aanmelden zullen
we nog een avond organiseren om de “geheimen”
van het programma te doorgronden.

Ingezonden namen
de Boodschapper
Samen op weg
Samen onderweg
Maria Magdalena
Onderweg
Samen verder
High Five
Rabboeni
Heraute
de Magdalenabode
de Obelisk
de Verbinding
de Hertoginne
Kruispunt
Magdalenapost

Naam van het Federatieblad
Wat is een magazine zonder naam? Dat is een blad zonder ziel.
Wij vroegen uw hulp bij het vinden van een naam. Deze oproep
was niet aan dovemansoren gericht. Links vindt u de ingezonden
namen. Namen die voor zich spreken en bijzondere namen met
vaak ook een goed gemotiveerde uitleg.
Voorselectie
De Centrale redactie maakt een voorselectie uit de ingezonden
namen. Criteria die mee zullen spelen zijn dat namen:
- niet te veel lijken op de namen van de bestaande
parochiebladen;
- niet reeds gebruikt zijn of lijken op namen die zijn gebruikt door
andere bekende media (zoals bijvoorbeeld “Kruispunt”);
- voor zich moeten spreken, niet te veel uitleg behoeven.

het Zuiderkruis
het Baken
ons Huis
MMM (Maria Magdalena Magazine)
de verBinding
Kerkplein
Kerkpad

U kunt uw naamvoorstellen nog insturen t/m 9 augustus!
< klik hier om uw voorstel on-line in te sturen >
Na 9 augustus wordt de definitieve selectie gemaakt en in een
Nieuwsbrief gepubliceerd. U kunt dan met zijn allen gaan
stemmen welke naam het moet gaan worden.

Kopij insturen naar lokale redacties
Wij vinden het van belang dat het lokale parochienieuws van
dichtbij wordt gevolgd, dat de communicatielijnen kort zijn en dat
het nieuws bij vertrouwde/bekende parochianen terecht komt.
Daarom is er ook gekozen voor lokale redacties.
Uw kopij / nieuws stuurt u gewoon in naar uw eigen lokale redactie.
De E-mailadressen vindt u hieronder:
redactie-drie-eenheid@hmariamagdalena.nl
redactie-emmausgangers@hmariamagdalena.nl
redactie-joris@hmariamagdalena.nl
redactie-augustinus@hmariamagdalena.nl
redactie-lourdes@hmariamagdalena.nl

Voor de volledigheid vermelden we ook het e-mailadres van de
centrale redactie: redactie@hmariamagdalena.nl

Dinsdag 29 september
wordt het eerste exemplaar van het nieuwe Magazine afgeleverd!
Wij zien graag uw kopij op tijd bij ons binnenkomen. Zeker de
eerste keer willen wij graag wat extra tijd voor de redacties om het
blad goed op te maken.

Sluitingsdatum kopij
vrijdag 4 september

Parochiebladen
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiebladen:
H. Drie-Eenheid
Samen-Vinding
St. Joris
Drempelpost
St. Augustinus
Paddenstoel
Emmaüsgangers
Zie Website
O.L.V. van Lourdes
Samen-Vinding

Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-48348390
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