De mogelijkheden
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Er zijn een aantal mogelijkheden om uw zendingsproject bij de mensen onder de aandacht te brengen. We
hebben ze even voor u op een rijtje gezet.
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U wilt …
U wilt als zendingscommissie een bepaald project
onder de aandacht van de gemeente brengen. Bijvoorbeeld omdat u met het zendingsbureau hebt
overlegd aan welk project binnen de zendingsbegroting u aandacht wilt besteden. Of u wilt als classicale
zendingscommissie een zendingsdag promoten. Of er
komt een werker van het zendingsbureau iets over
het werk vertellen in uw gemeente. Of er moet nog
een klein schepje bovenop voordat u als zendingscommissie de jaarlijkse omslag van uw gemeente
binnen hebt.
Redenen genoeg om met een affiche, een flyer of een
folder aan de weg te timmeren. Maar hoe komt u
daaraan?

21,0 x
14,8 cm

Folder op A4-formaat.
Drievouw.
Dubbelzijdig bedrukt.
Tussen de 300 en 400
woorden.

F l ye r A 5
Flyer op A5-formaat (= ½
A4).
Dubbelzijdig bedrukt.
Maximaal 300 woorden.

21,0 x 10,0 cm
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Zending helpt u graag!
Simcha van Heiningen is pr-medewerker op het Dienstenbureau in Veenendaal. Met behulp van het fotomateriaal waarover zending beschikt en dankzij moderne apparatuur kan zij speciaal voor u een folder
vervaardigen in de oplage die u wenst. Toegesneden
op uw wensen met de tekst die u hebt aangeleverd.
Zending maakt de door u aangeleverde informatie
compleet met aansprekende illustraties! Wanneer het
gaat om een project binnen de begroting van zending
krijgt u alles gratis aangeleverd.
U gaat immers voor de zending aan het werk!

ds. Arjan Hilbers
zendingsconsulent

Simcha van Heiningen
pr-medewerker
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29,7 x
21,0 cm

F l ye r A 4
Flyer op A4-formaat.
Dubbelzijdig bedrukt.
Maximaal 600 woorden.

Folder

42,0 x
29,7 cm

Po st e r
Posters op A3-formaat (=
2xA4).
Weinig tekst, alleen korte
en bondige aankondigingen.
Ook vermelden evenement
(doel), organisator, plaats
en tijd.

Wanneer u voor de opties een of drie kiest, krijgt u er
gratis een folderhouder bij.

Duidelijke gegevens
Zending zal standaard het zendingslogo met de contactgegevens van het zendingsbureau op de folders
afdrukken (zie achterzijde van deze folder). Daar staat
ook een rekeningnummer bij. Wenst u dit niet of wilt
u een ander rekeningnummer (bijvoorbeeld van uw
eigen commissie omdat u overzicht wilt hebben over
het resultaat van uw actie) laat dat dan duidelijk weten!

Lever op tijd aan
Om u van een folder te voorzien, is het belangrijk dat
deze op tijd door u per e-mail aangevraagd wordt. U
kunt uw aanvraag (minimaal zes weken van tevoren)
sturen naar zending@cgk.nl.
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