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Redactiestatuut  Protestantse Gemeente te Goutum c.a. 
 

Artikel 1 Inleiding 
De PKN-gemeente te Goutum c.a. communiceert met name via de volgende media:  

a. website ‘www.agneskerkgoutum.nl’,  

b. de nieuwsbrief ‘Agnesbrief’,  

c. het kerkblad Geandewei , hierna samen te noemen ‘media’.  
 
Dit redactiestatuut heeft betrekking op deze media, met dien verstande dat het voor het kerkblad 
Geandewei alleen betrekking heeft op de kopij die de gemeente Goutum c.a. aanlevert ter publicatie 
in Geandewei.  
 
Daarnaast communiceert PKN-gemeente te Goutum c.a. via ’Geloven  in  Leeuwarden’, dorpsbulletins, 
en lokale en regionale media. Omdat deze media elk een eigen redactie hebben, valt dit buiten de 
scope van dit statuut. 
 

Artikel 2 Doelstelling 
Het gebruik van de media heeft tot doel om de eigen gemeente en andere belangstellenden te 
informeren over de gang van zaken binnen onze gemeente én over actuele en praktische zaken. 
Daarnaast hebben de media tot doel het versterken van de betrokkenheid van gemeenteleden bij het 
werk van de gemeente en bij elkaar. 
 
Privacy 
Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens, privacygevoelige informatie en het plaatsen 
van foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten. E.e.a. conform het privacyreglement. 
 

Artikel 3 Doelgroep 
a. De doelgroep van de website bestaat uit leden van de PKN-gemeente te Goutum c.a. en het 

algemene publiek. 

b. De doelgroep van de Agnesbrief bestaat uit leden van de PKN-gemeente te Goutum c.a. 

c. De doelgroep van de Geandewei bestaat uit leden van de PKN-gemeente te Goutum c.a. en het 
kerkelijk publiek in Leeuwarden  

 

Artikel 4 Middelen 
De doelstelling voor de media wordt bereikt door: 

a. De bezoekers van de website en ontvangers van de nieuwsbrief zo goed mogelijk te informeren 
over wat zich in de PKN-gemeente te Goutum c.a. afspeelt. 

b. Zorg te dragen voor vorming en toerusting door middel van meditatieve bijdragen en/of 
informatieve artikelen. 

c. Vermelding van welke contactpersonen voor welke activiteiten benaderd kunnen worden. 
 

Artikel 5 De redacties 
De redactieleden voor de media maken deel uit van de redactiecommissie, die bestaat uit minimaal 3 
personen, die een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de gemeente. De redactiecommissieleden 
worden benoemd door de kerkenraad. De redactiecommissieleden bestaan uit de beheerder van de 
website, de redacteur van de Agnesbrief en de redacteur van de kopij voor de Geandewei. 
 
 

http://www.agneskerkgoutum.nl/
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Artikel 6 Verantwoordelijkheden 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de vaststelling van het redactiestatuut. De redactie bepaalt de 
inhoud en vormgeving van de media, binnen de grenzen aangegeven in het redactiestatuut. 
 

Artikel 7 Bevoegdheden van de redactie 
De redacties van de media zijn bevoegd tot: 

a. Het redigeren, inkorten of aanpassen van ingeleverde bijdragen op vorm, kwaliteit van tekst, 
beeld en uitvoering. 

b. Het op een door de redactie te bepalen moment van plaatsen van bijdragen. 

c. Het niet plaatsen van bijdragen indien die niet voldoen aan de doelstelling van de media. 

d. Het weigeren van kopij die niet digitaal wordt aangeleverd. 
 

Artikel 8 Afleggen van verantwoording aan de gemeente 
De redactie beantwoordt alle reacties t.a.v. inhoud en vormgeving van de media. De redactie kan 
achteraf ter verantwoording geroepen worden door de kerkenraad, waarbij toetsing plaatsvindt op 
basis van dit redactiestatuut. Bij verschil van mening tussen de redactie en derden beslist de 
kerkenraad. 
 

Artikel 9 Interactie 
In de nieuwsbrief, in Geandewei en op de website wordt niet gediscussieerd. Er worden derhalve geen 
opiniërende artikelen geplaatst, deze worden doorgestuurd naar de scriba/kerkenraad.  
 

Artikel 10 Aanleveren bijdragen 
Bijdragen voor de media kunnen worden gestuurd naar de e-mailadressen die op de website en de 
nieuwsbrief zijn weergegeven. 
Voor bijdragen in de nieuwsbrief dienen de aanlevermomenten, zoals gepubliceerd in de media, in 
acht te worden genomen. 
 

Artikel 11 Evaluatie 
Ten minste eenmaal per jaar, in januari of februari, of zoveel vaker dan de kerkenraad of de 
redactiecommissie dat wensen, wordt in een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en 
redactiecommissie de nieuwsbrief en website op inhoud en andere aspecten geëvalueerd. De scriba 
agendeert het onderwerp voor de kerkenraadsvergadering. 
 

Artikel 12 Publicatiefrequentie 
a. De Agnesbrief verschijnt 10 keer per jaar, maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en 

augustus. Op verzoek van de kerkenraad en in overleg met de redactie kan de frequentie 
aangepast worden. 

b. De Geandewei verschijnt eens per 14 dagen, m.u.v. de maanden juni, juli en augustus. Dan 
verschijnt dit nieuwsblad om de 3 weken. 

c. De website wordt het hele jaar door actueel gehouden. 
 

Artikel 13 Wijziging statuut 
De redactiecommissie kan voorstellen tot wijziging van het statuut voorleggen aan de kerkenraad. 
Deze kan de wijzigingen bekrachtigen, aanpassen of afwijzen. Het van kracht zijnde statuut is aanwezig 
en opvraagbaar bij de redactiecommissie en bij het moderamen van de kerkenraad. Het is eveneens 
gepubliceerd op de website. 
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Dit statuut is vastgesteld door de kerkenraad op 21 oktober 2020. 


