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SAMEN is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Eindhoven 
 
 
Doelstelling 
 

1. Lezers stimuleren na te denken over hedendaagse geloofsvragen en de positie 
van de christengemeenschap in de samenleving. 

2. Lezers op de hoogte brengen van aan de kerk gerelateerde aangelegenheden in 
de eigen gemeente en daarbuiten. 

 
 

Dialoog 

 
 
Inhoud 
 
Het kerkblad SAMEN bevat: 
 

 Wijkberichten van de verschillende wijkgemeenten, alsmede die van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Eindhovense studentenkerk. De wijkredac-
ties zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze rubrieken. In uitzonderlijke situa-
ties kan de hoofdredactie interfereren als ingezonden teksten te ver afwijken van of 
strijdig zijn met de bedoeling van de rubriek. 

 
 Aandachtsgebieden zoals Geestelijke verzorging (ZorgSamen), JOP (zolang het 

als project door de Algemene Kerkenraad wordt gehandhaafd), Bestuurlijk nieuws, 
Dienen (waaronder Diaconie, ZWO e.d.), Samen naar buiten.  
De hoofdredactie selecteert berichten die relevant zijn voor de doelgroep, waar 
mogelijk in overleg met door de Protestantse Gemeente Eindhoven aangewezen 
coördinatoren (zoals het College van Diakenen). 

 
 Wegwijs in de vorm van een overzicht van Wie Wat Waar, het kerkdienstenrooster 

en overige gegevens die nodig zijn om de lezer wegwijs te maken in de Protes-
tantse Gemeente Eindhoven. De gegevens worden aangeleverd door het kerkelijk 
bureau. 

 

De redactie van SAMEN doet z’n uiterste best om een inspirerend en appellerend 
blad samen te stellen en nodigt lezers dan ook graag en met klem uit hun mening 
te geven.  
Uw constructieve bijdrage is van cruciaal belang om SAMEN te verbeteren en om 
het geloofsgesprek in de gemeente vorm en diepgang te geven. 

 



20161031 2 

 Informatie op het gebied van agenda’s voor bijeenkomsten, toerusting, en andere 
zaken die voor lezers van belang kunnen zijn. De hoofdredactie selecteert uit de 
aangeleverde agendaberichten die welke relevant zijn voor de doelgroep. 

 
 Opinievorming in de vorm van een of meer bezinnende hoofdartikelen, een ge-

dachteprikkelende column, een platform voor lezersopinies en andere inhoudelijke 
artikelen, die de lezer tot nadenken stimuleren. De hoofdredactie is verantwoorde-
lijk voor bezinningsthema’s, voor het verwerven en op geschiktheid beoordelen van 
artikelen. Tegen een afwijzing van een ingezonden artikel is geen beroep mogelijk. 
Wel zal de hoofdredactie de afwijzing t.o.v. de schrijver motiveren. 

 
 
Verschijningsfrequentie, omvang en bezorging 
 
SAMEN verschijnt tienmaal per jaar. 
 
SAMEN heeft in de regel een omvang van 16 pagina’s. Er is sprake van twee plusnum-
mers, waarvoor meer pagina’s beschikbaar zijn (20 of 24 pagina's); het betreft het sep-
tembernummer en het december/januarinummer.  
 
De bezorging van SAMEN in de wijkgemeenten vindt onder verantwoordelijkheid van de 
desbetreffende kerkenraad plaats. 
 
 
Leden hoofdredactie 
 
Rik Eshuis   Kruispuntgemeente 
Bert Jan van Haarlem Ministerie van Predikanten  
Jan Scheurer  Wijkgemeente Eindhoven-Zuid  
Bernard van Weeghel Johannesgemeente 
Joke Wytzes-de Bie Kruispuntgemeente (voorzitter) 
 
 


