Zeist, 25 september 2020
Nieuwe geografische indeling van wijken ter inzage t/m 12 oktober
Inmiddels al een jaar geleden zijn de protestantse kerken van Zeist verenigd in de Protestantse
Gemeente Zeist (PGZ). De PGZ heeft zeven wijkgemeenten. Elke wijkgemeente is gekoppeld aan een
bepaald geografisch gebied in Zeist. De huidige indeling stamt nog van voor de vereniging, waarin
een onderscheid werd gemaakt tussen hervormde en gereformeerde gebieden. Met de vereniging is
daardoor een complexe geografische indeling ontstaan, waar gebieden elkaar overlappen.
In een zorgvuldig proces hebben we als algemene kerkenraad met de wijkkerkenraden een nieuwe,
niet overlappende, wijkenindeling gemaakt. Belangrijk: dit heeft geen enkele invloed op het
lidmaatschap van u met uw wijkgemeente!
De nieuwe indeling is eigenlijk alleen van invloed op hoe PKN-leden die naar Zeist verhuizen bij een
wijkgemeenten worden ingeschreven. Die worden in het landelijk registratiesysteem automatisch op
basis van het woonadres aan een wijk toegewezen. Het uitgangspunt van de algemene kerkenraad is
dat het de taak van de betreffende gemeente is om nieuw ingekomenen welkom te heten, maar dat
zij vervolgens een keuze maken welke wijk het beste bij hen past. Om nieuwe leden te helpen om
een die keuze te maken, ontwikkelen we een nieuwe brochure met informatie over de zeven wijken
van de PGZ en een gezamenlijke werkwijze voor hen die vanuit de wijken een welkomstbezoek
brengen aan nieuw-ingekomen leden.
Belangrijk is ook te vermelden dat voortaan leden die binnen Zeist verhuizen niet meer automatisch
naar een andere wijkgemeente worden overgeschreven. Voortaan geldt dat overschrijving naar een
andere wijkgemeente alleen plaatsvindt op uw verzoek.
De wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben ingestemd met de nieuwe indeling. Die
wordt echter pas bekrachtigd wanneer ook de leden van de PGZ de gelegenheid hebben gehad om
de indeling in te zien en daarover eventuele vragen te stellen.
De inzagetermijn eindigt 12 oktober a.s.. Vragen over de nieuwe indeling kunt u stellen aan
ondergetekende.
De nieuwe wijkenindeling ziet er als volgt uit:

Hierna vindt u het volledige pakket aan achterliggende informatie zoals dat voor de zomervakantie in
de wijkkerkenraden is besproken en door hen is goedgekeurd.
Bart Wesselink, scriba AK (scriba@pkn-zeist.nl)

Onderwerp:
Van:
Voor :
Datum:

Goedkeuring nieuwe wijkenindeling
Algemene kerkenraad
wijkkerkenraden van de PGZ
25 mei 2020

Wat ligt er voor?
Eind vorig jaren hebben de algemene kerkenraad (AK) en de wijken van de PGZ ingestemd met het
maken van een nieuwe geografische indeling van de wijken van de PGZ. Met daaraan gekoppeld een
nieuwe welkomstprocedure met bijbehorend materiaal, waarmee PKN-leden die verhuizen naar Zeist
worden uitgenodigd om een actieve keuze voor één van de wijken te maken. Voor alle duidelijkheid,
de nieuwe wijkenindeling zal geen enkele invloed hebben op de huidige leden van de PGZ. Niemand
wordt bij een andere wijk ingedeeld.
Voor jullie ligt een flink pakket aan informatie waarin de wijkenindeling en de welkomstprocedure
concreet zijn uitgewerkt:
1. In bijlage 1 vinden jullie het concrete voorstel voor een nieuwe wijkenindeling. Die is informeel
afgestemd met de wijkvoorzitters (in geval van Pniël met Wim Nouwen).
2. In bijlage 2 geeft de AK aan welk beleid we willen voeren m.b.t. ‘geografische verhuizingen’
binnen Zeist.
3. In bijlage 3 vinden jullie een welkomstprocedure voor PKN-leden die naar Zeist verhuizen,
inclusief nieuwe welkomstbrieven aan toegevoegd.
4. In bijlage 4 vinden jullie een opzet voor een nieuwe folder van de PGZ.
De AK heeft deze uitwerking op 19 mei jl. besproken en in principe goedgekeurd. Conform de
plaatselijke regeling1 geven we nu de wijkkerkenraden de gelegenheid op deze uitwerking te
reageren. Dat kan tot 1 augustus 2020.

Het proces tot nu toe
•

•

•

In de AK vergadering van 12 november 2019 hebben we besloten om een nieuwe wijkenindeling
te maken met zeven niet-overlappende geografische gebieden, die samen de gemeente Zeist
dekken.
Dat voorstel is voorgelegd aan de wijkgemeenten die daarmee ingestemd hebben. Meerdere
wijken vroegen daarbij om een welkomstprocedure /-materiaal dat nieuwe leden uitnodigt om
een actieve keuze voor één van de wijken te maken.
In de AK vergadering van 19 mei 2020 hebben we een concrete nieuwe wijkenindeling besproken
en goedgekeurd. Inclusief beleid voor geografische verhuizingen binnen Zeist, een
welkomstprocedure en een opzet voor een folder van de gezamenlijke wijken. Over dit pakket
‘horen’ we de wijkgemeenten.

'het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden door de algemene kerkenraad vastgesteld, nadat de
betrokken wijkkerkenraden zijn gehoord en de gemeenteleden hun mening kenbaar hebben kunnen maken.'
1

Vervolgstappen
•

Nadat de wijkkerkenraden en de gemeente zijn gehoord, wordt het voornemen voor wijziging
van de wijkgrenzen gepubliceerd in de Opgang (in of direct na de zomer)

•
•
•

Vervolgens stelt de AK de nieuwe indeling formeel vast en worden de nieuwe wijkengrenzen
door het landelijke dienstencentrum ingevoerd in het LRP.
Parallel wordt in overleg met de wijken de nieuwe folder gemaakt.
Als de folder af is organiseren we vanuit de AK een bijeenkomst met de ‘welkomstheters’ uit de
wijken om het ‘nieuwe welkom’ met elkaar te bespreken.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Nieuwe wijkenindeling, met toelichting en achtergronden
Toelichting beleid geografische verhuizingen binnen Zeist
Welkomstprocedure
Opzet nieuwe wijkenfolder

1. Voorstel nieuwe wijkenindeling

Toelichting:

•

In april 2020 is een 1e voorstel voor een nieuwe wijkenindeling aan de wijkvoorzitters (of contactpersoon voor de wijkenindeling) voorgelegd. O.b.v. de reacties
is een nieuw voorstel gemaakt. Dat voorstel is goedgekeurd door de AK en staat in de volgende 3 sheets.

•

Op basis van cijfers van het CBS en allecijfers.nl is een inschatting gemaakt van het aantal inwoners per wijkgemeente, het aantal potentiële PKN-leden en de
sociaaleconomische status van een wijk. Die cijfers worden in een tabel bij de kaart getoond. De cijfers illustreren hoe geprobeerd is om het de nieuwe indeling
zo evenwichtig mogelijk te maken. Benadrukt moet worden dat de toedeling van die cijfers naar de geografische gebieden van de wijkgemeenten niet meer dan
een schatting is.

•

Opmerkingen bij het voorstel:
•

Geprobeerd is om het aantal inwoners en potentiele PKN-leden zo gelijk mogelijk over de wijken te verdelen en iedere wijk een stukje gebied rond het
eigen kerkgebouw te geven.

•

Wijken met lagere sociaaleconomische status hebben iets meer inwoners toebedeeld gekregen.

•

Het Witte Kerkje behoudt als enige haar oorspronkelijke gebied, i) omdat ze veruit het laagste aantal inwoners hebben en ii) omdat de wijk Sterrenberg

die in het gebied van het Witte Kerkje valt, in het verleden kerkelijk aan Soesterberg is toegekend.
•

voor alle andere wijken geldt dat het grondgebied kleiner wordt. Immers de overlap tussen wijkgebieden (zie laatste sheet) verdwijnt en het Zeister
grondgebied moet over meer wijken verdeeld worden.

•

Aan de randen van gemeentelijk Zeist kan het zijn dat de definitieve indeling iets afwijkt van wat is ingetekend, er spelen wat ‘grenseffecten’ met PKN
kerken in aangrenzend gemeenten. Dat zijn details die minimale invloed hebben op de indeling (de wijk Sterrenberg uitgezonderd)

•

Tot slot is het nog relevant om te benoemen dat alle wijkgemeenten leden in heel Zeist hebben wonen. Het staat iedere wijk vrij om het hele Zeister
grondgebied in het LRP in (eigen) wijksecties op te delen; dat is niet gebonden aan de hier getoonde wijkgrenzen.

•

De hoofdfunctie (en voor sommige wijken de enige functie) van de nieuwe wijkenindeling is dat die bepaalt bij welke wijk verhuizende PKN-leden, die geen
voorkeur hebben uitgesproken voor één bepaalde wijkgemeente, worden ingedeeld.

•

In de welkomstprocedure, die parallel aan deze nieuwe wijkenindeling wordt opgesteld, benadrukken we (op verzoek van de wijkgemeenten) dat nieuwingekomen leden een expliciete voorkeur voor een wijk uitspreken.

Bart Wesselink, 20 mei 2020
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Noot: rode stippen mag je negeren.
Die geven een indicatie van het
aantal inwoners binnen een wijk,
zoals die door CBS is gedefinieerd
(zichtbaar als de zwarte begrensde
gebieden binnen Zeist)
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De gebieden op de kaart zijn ingetekend langs de hieronder aangegeven grenzen.
Adressen op grensstraten worden in principe verdeeld over de twee wijken die door
een straat wordt begrensd, tenzij anders aangegeven:
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Witte Kerkje

Boven A28, daarnaast onder A28 tot Oude Woudebergse Zandbergseweg

Noorderlicht

Onder A28 - Dijnselburglaan - Boulevard (westkant) - Dalweg - Berkenlaan - Bergweg Panweg - Joh v Oldenbarneveld (E/O) - Thorbeckelaan - PJ Oudlaan - De Dreef Gunninglaan- Ln van Vollenhove - Montesorilaan (4/5 Vollenhove)
Boulevard - Dalweg - Berkenlaan - Bergweg - Hortensialaan - Tulpstraat - Leliestraat - Oude
Arnhemseweg - 1e Hogeweg - 2e Hogeweg - Krullelaan - Woudenbergseweg - Professor
Lorentzlaan - Krakelingweg - Verlengde Slotlaan (N-waards) - Kamp van Zeist - Oude
Woudenbergse Zandweg- Boulevard
Utrechtseweg (oostkant) - Schaerweijdelaan - Oude Arnhemseweg - van Reenenweg Bergweg - Panweg - Burg Patijnlaan (E/O) - Thorbeckelaan - PJ Oudlaan - De Dreef Gunninglaan- Ln van Vollenhove - Comeniuslaan - Chopinlaan – Utrechtseweg
Utrechtseweg (westkant) - Griftlaan - Corn. Schellingerln - Griftensteinseplein- van
Renesselaan - Godfried van Seijstlaan - Brugakker - Noordweg - Schorteldoeksesteeg Utrechtseweg
Leliestraat - Oude Arnhemseweg - Laan v Beek en Royen - Driebergseweg Blikkenburgerlaan - Couwenhoven - Waterigeweg - Godfr. v. Seijstln - v. Renesseln - Corn.
Shell. ln - Eldorado - Griftlaan - Schaerweijdelaan - Oude Arnhemseweg - v Reenenweg Bergweg - Horentsialaan- Tulpstraat- Leliestraat
Lorenzlaan (1e stuk E/O) - Krakelingweg - Zeisterbos - Station NS - Driebergseweg (E/O)Laan v Beek en Royen - Krullenlaan – Lorenzlaan
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Nieuwe wijkenindeling
Hoe worden de wijkgrenzen in het LRP
opgenomen?

In het LRP is Zeist in 1780
postcodegebiedjes opgedeeld. Elk gebiedje
wordt aan één wijkgemeente toegekend.
Het resultaat daarvan staat links geplot.
Een serie huizen binnen één postcode
gebiedje is hier als een punt geplot.
Na goedkeuring door de wijken, en
definitieve goedkeuring door de AK, wordt
deze nieuw kaart door het landelijke
dienstencentrum in het LRP gezet.
De achterliggende gegevens (in Excel) zijn
opvraagbaar bij Bart Wesselink.

Huidige wijkenindelingen

In de huidige wijkenindeling overlappen de
protestantse, gereformeerde en hervormde
indelingen. De drie getoonde kaarten moet je
eigenlijk over elkaar heen leggen. Die
overlapping verdwijnt in de nieuwe indeling.

2. Verhuizingen binnen Zeist
Ongeveer de helft van onze gemeenteleden is zogenoemd ‘voorkeurslid’: zij wonen buiten het
geografische gebied van een wijk en zijn in de ledenregistratie (LRP) daarom als voorkeurslid
geregistreerd. Wanneer zij binnen Zeist verhuizen, blijven ze lid bij dezelfde wijkgemeente.
De andere de helft van onze gemeenteleden is in het ledenregistratiesysteem (LRP) geregistreerd als
‘geografisch’ lid van een wijkgemeente. Zij wonen in het geografische gebied van hun wijkgemeente.
Bij verhuizingen binnen Zeist worden geografische leden automatisch (door het LRP) ingedeeld bij de
wijkgemeenten van hun nieuwe woonadres in Zeist. Het Kerkelijk Bureau (KB) en beide betrokken
wijken krijgen een bericht uit het LRP dat iemand die binnen Zeist verhuist door het LRP in een
andere wijk is geplaatst. In overleg tussen KB en ledenadministrateur van de wijk(en) wordt bij
actieve, bekende leden de overschrijving in de regel weer teruggedraaid. Terwijl bij niet-bekende
‘papieren’ leden de automatisch verhuizing naar een andere wijk gehandhaafd blijft.
In het proces van de nieuwe wijkenindeling hadden we afgesproken om bovengenoemde tweedeling
in de toekomst te voorkomen door elk lid in het LRP het label voorkeurslid te geven. Dit blijkt helaas
om LRP-technische redenen toch niet mogelijk1.
De administratieve regels van de PKN bieden echter de ruimte om dit op een andere wijze te regelen.
De algemene kerkenraad wil daarom het Kerkelijk Bureau standaard alle geografische verhuizingen
naar een andere wijkgemeente binnen Zeist laten corrigeren, zodat leden altijd bij hun huidige
wijkgemeente blijven ingeschreven. Tenzij zij zelf om overschrijving vragen. De consequentie daarvan
is dat in principe niet alleen de actieve leden bij hun oorspronkelijke wijk ingedeeld blijven, maar dat
dat voor alle leden geldt, zoals we aanvankelijk ook voor ogen hadden. Leden die wel overgeschreven
willen worden naar een andere wijkgemeente, kunnen dat vanzelfsprekend te allen tijde aangeven
bij het Kerkelijk Bureau.

1

Gelukkig garandeert de LRP-helpdesk ons dat de nieuwe wijkenindeling niet zal leiden tot het indelen van
geografische leden aan een andere wijk.

3. verwelkoming nieuwe leden in de PGZ
Inleiding
Gekoppeld aan de nieuwe wijkenindeling nemen we ook het verwelkomen van nieuwe leden onder
de loep. Hoe doen we dat op zodanige wijze dat een nieuwe ingekomen lid goed geïnformeerd wordt
over alle wijken van de PGZ?
De protestantse gemeenten in Zwolle, Amstelveen-Buitenveldert, Amersfoort, Apeldoorn en Leiden
hebben net als de PGZ meerdere wijkgemeenten. Hoe heten zij nieuwe leden welkom?
Een rondje langs de scriba’s van de genoemde gemeenten leert het volgende. Het eerste bezoek aan
een nieuw ingekomene is standaard vanuit de wijk waar deze persoon op basis van het nieuwe
woonadres is ingedeeld. Daarnaast stuurt het kerkelijk bureau een korte welkomstbrief, waarin
verwezen wordt naar de mogelijkheid om voor een andere wijkgemeente te kiezen.
De communicatie in de genoemde gemeentes is vrij sober. Dat kun je enerzijds zien als de standaard,
maar het is anderzijds ook een mooie prikkel voor de PGZ om na te denken of wij nieuwe leden
anders of actiever kunnen gaan wijzen op de keuzemogelijkheden binnen de PGZ.
In dit documentje beschrijven we daarvoor de eerste stappen.
AK, 19 mei 2020

Procedure verwelkoming nieuwe leden in de PGZ
De stappen die hierna beschreven worden zijn gericht op PKN-leden die nieuw in Zeist komen
wonen. Zij worden namelijk via het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP) automatische
naar de PGZ overgeschreven en worden ook automatisch bij één wijkgemeente ingeschreven. Dat
gebeurt op basis van het woonadres en de wijkenindeling van PGZ. Sommige leden geven al
voorafgaande aan de verhuizing aan dat ze zich bij een specifieke wijk willen aansluiten.
Stappen
Het Kerkelijk Bureau (KB) is als eerste op de hoogte van een nieuw ingekomen lid of leden. Daarnaast
wordt het adres en de gegevens van een nieuw lid ook zichtbaar in het LRP van de wijkgemeente
waar de betreffende persoon is ingedeeld. Daarna worden de volgende stappen gezet:
Stap 1: het Kerkelijk Bureau (KB):
• Stuurt het welkomstmateriaal (welkomstbrief, Opgang en brochure) per post naar het nieuw
ingekomen lid;
• én attendeert de scriba of ledenadminstrateur van de betreffenden wijkgemeente daarop.
Stap 2: De wijkgemeente:
• Neemt vervolgens contact op met het nieuwe ingekomen lid (of leden) voor een
welkomstbezoek, tenzij de betreffende persoon aangeeft daar geen prijs op te stellen.
• Het bezoek is belangrijk en laat zien dat de kerk meer doet dan een brief en een folder sturen.
Het doel van het bezoek is ook om de nieuw ingekomene te verwelkomen in de PGZ als geheel.
• Zoals ook in de welkomstbrief is verwoord, worden nieuwe leden in het gesprek uitgenodigd om
een eigen keuze te maken voor de wijkgemeente waar ze bij willen horen en hun keuze binnen 6
maanden aan te geven bij het Kerkelijke Bureau.
Stap 3: het Kerkelijk Bureau:
• Zet bij nieuwe leden die zelf een keuze maken voor een bepaalde wijkgemeente in het LRP de
status ‘geografisch lid’ om in ‘voorkeurslid’ van de gekozen wijkgemeente.
• Het KB monitort welke nieuwe leden binnen 6 maanden geen keuze gemaakt hebben. Deze
leden ontvangen een herinneringsbrief.
Welkomstmateriaal
• Eerste welkomstbrief
• brochure
• Herinneringsbrief om keuze door te geven voor wijkgemeente
Overige nieuwe leden
Daarnaast zijn er ook nieuwe leden die nog geen lid van de PKN waren. Zij vinden hun weg vaak via
een specifieke wijkgemeente waar ze zich thuis zijn gaan voelen. Vanuit die wijkgemeente worden ze
vervolgens uitgenodigd om lid te worden (of omgekeerd de persoon vraagt dat zelf). Voor hen geldt
bovenstaande route niet. Zij worden, na aanmelding bij het Kerkelijk Bureau, als voorkeurslid
geregistreerd.
Goed om te weten

De ervaring van het KB is dat circa de helft van nieuwe ingekomen leden die automatisch wordt
overgeschreven naar de PGZ bij verhuizing naar Zeist, binnen 2 jaar zijn of haar lidmaatschap opzegt.
Dat duidt er waarschijnlijk op dat deze groep zich nauwelijks nog bewust was van hun lidmaatschap
van de PKN en/of afstand heeft tot de kerk. Des te belangrijker is het dat het welkom voor nieuwe
leden laagdrempelig en uitnodigend is.
Tot slot
In aanvulling op de hiervoor beschreven welkomstprocedure, zullen we vanuit de AK eenmalig een
bijeenkomst organiseren met de ‘welkomer-heters’ uit iedere wijk. Om tekst en uitleg te geven bij de
procedure, om vragen te bespreken en om ervaringen uit te wisselen. Er kan dan ook gepolst worden
of zoiets voor herhaling vatbaar is. In dat geval zorgen we voor een contactpersoon vanuit de AK .

Welkomstbrieven
Brief-1
Geachte ….,
Hartelijk welkom in Zeist. Omdat u bent ingeschreven als lid van de Protestantse Kerk, bent u bij uw
verhuizing aangemeld bij de Protestantse Gemeente Zeist. In onze gemeente verkondigen en delen
we Gods liefde vanuit zeven kerken. Elke kerk heeft zijn eigen ‘kleur’ en ik nodig u daarom uit te
kijken welke bij u past.
Binnenkort zal de wijkgemeente bij u in de buurt contact met u opnemen, om persoonlijk kennis te
maken en u zo nodig op weg te helpen binnen onze protestantse gemeente. Mocht u geen prijs
stellen op verder contact, dan kunt u dat vanzelfsprekend aangeven bij degene die u benadert of
door een mail te sturen aan [mailadres scriba betreffende wijkgemeente].
Op www.pkn-zeist.nl vindt u meer informatie over onze gemeente en de afzonderlijke
wijkgemeenten. Ook kunt u zich op deze site aanmelden voor Opgang, het magazine met nieuws en
achtergronden over en vanuit de gemeente. Bij deze brief vindt u de recentste uitgave.
Als u een keuze heeft gemaakt, verzoeken we u dat door te geven aan het Kerkelijk Bureau. Dat kan
met onderstaande antwoordstrook of door deze informatie te mailen aan het Kerkelijk Bureau:
hkb@pkn-zeist.nl. Zolang u geen keuze kenbaar heeft gemaakt, bent u ingeschreven bij de
wijkgemeente in uw buurt. Dat is in uw geval de wijkgemeente [naam wijkgemeente]
Hopelijk voelt u zich snel thuis in Zeist en in onze protestantse gemeente. Schroom niet contact op te
nemen met één van de wijkgemeenten of het Kerkelijk Bureau, wanneer u vragen heeft. De
contactgegevens vindt u in de bijgevoegde folder. We helpen u graag.
Met een hartelijke groet,

Jeroen Zomerplaag,
voorzitter algemene kerkenraad

Uw naam:
Eventuele partner en andere gezinsleden:

Wijkgemeente van uw keuze (kruis aan wat van toepassing is):




Bethel
De Bron
NoorderLicht Gemeente




Oosterkerk
Pniël

Stuur of mail deze gegevens aan:
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Zeist
Maurikstraat 55
3701 HC Zeist
hkb@pkn-zeist.nl




Het Witte Kerkje
Zeist-West

Brief-2
Geachte ….,
Ongeveer een half jaar geleden bent u in Zeist komen wonen en ingeschreven als lid van de
Protestantse Gemeente Zeist. Ik hoop dat het u hier bevalt en u zich in Zeist thuis voelt.
U ontvangt deze brief, omdat we nog geen bericht van u hebben ontvangen bij welke wijkgemeente
u zich wilt aansluiten. Wellicht heeft u al wel een keuze gemaakt. In dat geval horen we die graag,
zodat we dat in onze administratie kunnen verwerken. Maar misschien bent u er nog niet aan
toegekomen, vindt u het lastig om een keuze te maken of wilt u zich helemaal niet aansluiten bij een
wijkgemeente.
We vinden het belangrijk dat elk lid van onze gemeente, deel uitmaakt van een wijk die hem of haar
past, zodat u zich daardoor gedragen en geïnspireerd voelt. We hopen daarom alsnog te vernemen
van welke wijkgemeente u deel uit wilt maken. Dat kan met onderstaande antwoordstrook of door
deze informatie te mailen aan het Kerkelijk Bureau: hkb@pkn-zeist.nl.
Schroom niet contact op te nemen met één van de wijkgemeenten of het Kerkelijk Bureau, wanneer
u vragen heeft. De contactgegevens vindt u in de bijgevoegde folder. We helpen u graag. Mocht u
zich onverhoopt willen uitschrijven, dan kunt u daarover contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.
Met een hartelijke groet,

Jeroen Zomerplaag,
voorzitter algemene kerkenraad

Uw naam:
Eventuele partner en andere gezinsleden:

Wijkgemeente van uw keuze (kruis aan wat van toepassing is):




Bethel
De Bron
NoorderLicht Gemeente




Oosterkerk
Pniël

Stuur of mail deze gegevens aan:
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Zeist
Maurikstraat 55
3701 HC Zeist
hkb@pkn-zeist.nl




Het Witte Kerkje
Zeist-West

4. Brochure PGZ
In het voorstel voor de welkomstprocedure is voorzien in een folder waarin nieuwe leden een indruk
krijgen van de verschillende wijkgemeenten. We hebben gezocht naar een aansprekende en
eigentijdse vorm, waarmee verschillende facetten van de wijken kunnen worden getoond. Door
DTPROOST is vrijblijvend een voorstel gedaan hoe dat eruit zou kunnen zien. Dit vinden jullie op de
volgende pagina. Het gaat om een uitvouwbare folder van compact formaat. Op de voorkant linkt de
QR-code naar een kort filmpje van iedere kerk. Een voorbeeld daarvan kun je al zien door de QR-code
op de volgende pagina te activeren.

