Tien tips voor het maken van
een kerkblad
Hoe zorg je ervoor dat het kerkblad er niet alleen maar aantrekkelijk uitziet, maar ook inhoudelijk
sterk is? Hoe maak je een blad dat niet alleen voor de actieve, betrokken kerkleden de moeite
waard is, maar voor 100% van de leden, dus ook de randkerkelijken? Deze tips helpen je op weg.
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Hoe zorg je ervoor dat het kerkblad er niet alleen maar aantrekkelijk uitziet, maar ook inhoudelijk
sterk is? Hoe maak je een blad dat niet alleen voor de actieve, betrokken kerkleden de moeite
waard is, maar voor 100% van de leden, dus ook de randkerkelijken? Deze tips helpen je op weg.

Tip 1. Laat zien wat je gelooft
Maak van uw kerkblad meer dan een mededelingenblad. Inspireer de lezer door het Goede Nieuws
te verkondigen. Dat kan bijvoorbeeld door mensen uit uw eigen gemeente aan het woord te laten
over de rol die het geloof in hun leven speelt. In de vorm van columns, interviews of speciale
rubrieken.

Tip 2. Gewone mensen
Als u artikelen over het geloof in het blad wilt opnemen, denk dan niet meteen aan de dominee als
auteur. Bij de gemeenteleden zit veel levens- en geloofservaring die bij de lezer herkenning zal

oproepen.

Tip 3. Bladopbouw
Denk goed na over de volgorde waarin u de diverse artikelen en rubrieken in het kerkblad plaatst.
De opbouw die het beste werkt is die van inspiratie naar informatie. Door het blad te openen met
herkenbare (levens)verhalen, interviews et cetera wordt ook de randkerkelijke lezer het blad
‘ingezogen’. Plaats informatie, zoals het overzicht van kerkdiensten, achter in het blad. De lezer
voor wie dat overzicht belangrijk is, vindt het wel, zeker als u ook een overzichtelijke
inhoudsopgave voor in het blad opneemt.

Tip 4. Eén beeld zegt meer…
Vertel de verhalen in het kerkblad niet alleen met woorden, maar ook met beeld. Eén beeld zegt
vaak meer dan 1000 woorden. Een foto kan emotie overbrengen en de aandacht van de lezer
opeisen. Tekst die wordt aangevuld met een foto wordt beter gelezen dan tekst zonder een foto
erbij. Kijk als redactie op iedere pagina kritisch naar de juiste balans tussen tekst en beeld.

Tip 5. Schrijfstijl
Als u de randkerkelijke leden werkelijk wilt boeien, vraagt dat ook om een schrijfstijl die op die
doelgroep is afgestemd. Veronderstel bij het schrijven van de artikelen niet te veel voorkennis bij
de lezer. Gebruik geen afkortingen die alleen bij de ‘binnenkring’ bekend zijn.

Tip 6. Cover
De voorpagina van het kerkblad, de cover, heeft maar één functie: die moet de lezer verleiden om
het blad open te slaan. Dat doe je met een sterk beeld, aangevuld met enkele prikkelende teksten.
Op de cover gaat er qua beeld niets boven ‘iemand die je aankijkt’.

Tip 7. Inhoudsopgave
Een goede inhoudsopgave functioneert als een verlengstuk van de cover. Het helpt de lezer om z’n
weg in het blad te vinden. Een aantrekkelijke inhoudsopgave bestaat uit tekst én beeld.

Tip 8. Rol van de redactie
De redactie is veel meer dan een doorgeefluik van artikelen die ze van derden krijgt aangereikt. De
redactie bedenkt een bladformule en bewaakt de kwaliteit ervan. Het is een redactionele
verantwoordelijkheid om teksten te redigeren en in te korten zodat ze beter worden dan het
origineel. Je hoeft niet alles zelf te doen: je kunt ook taken delegeren aan derden, zoals het maken
van foto’s maken of het afnemen van een interview.

Tip 9. Jongeren
De jeugd heeft de toekomst, ook in de kerk. Het is daarom belangrijk dat zij een plek in het
kerkblad hebben. Schrijf niet alleen óver de jeugd, maar betrek ze er actief bij. Geef hen
bijvoorbeeld een pagina in het kerkblad die ze zelf mogen vullen.

Tip 10. De Zalige Zalm

Wil je werk maken van deze inspiratie, maak dan je kerkblad bij De Zalige Zalm. Met een handig
online opmaakprogramma, keuze uit extra artikelen en afbeeldingen, voordelig drukwerk en
deskundig en kerkbetrokken advies.
Deze tips zijn geschreven door Laetitia van der Lans van De Zalige Zalm, bureau voor
geloofscommunicatie. www.dezaligezalm.nl en info@dezaligezalm.nl.
Bekijk ook:

Tien tips voor het maken van een nieuwsbrief

