
AANLEVERREGELS GEANDEWEI 

Algemene richtlijnen bij het insturen van kopij: 
• Lever uw kopij in, het weekeinde voor verschijning. Dekker Creatieve Media moet uiterlijk  maan-

dagochtend 08.00 uur in het bezit zijn van de kopij en kunnen beginnen met de verwerking.

• Gebruik het adres dat bij uw editie hoort: 
editie Dokkum : dokkum@dekkercreatievemedia.nl
editie Drachten : drachten@dekkercreatievemedia.nl
editie Leeuwarden : leeuwarden@dekkercreatievemedia.nl 

• Als onderwerpregel van de mail: uw (wijk)gemeentenaam + voor welk nummer
Bijvoorbeeld : Anjum 3-2018

• De vaste informatie in het blok onder uw gemeentenaam hoeft u niet steeds mee te sturen. Wanneer
daarin iets veranderd moet worden, geeft u dat aan bovenaan uw kopij (met Stijl <Opmerking>). 

• Stuur uw kopij als Word-bestand bij uw mail.
Aanlevering tekst zie werkwijze (volgende pagina)
Aandachtspunten: 
- geen dubbele punten of kommas achter koppen plaatsen
- koppen niet in hoofdletters aanleveren
- geen extra enters of spaties gebruiken
- geen colofon meesturen
- niets in de kop-, voetteksten plaatsen
- geen grafieken/tabellen in word aanleveren. Deze als aparte illustratie (bijlage) aanleveren.
- geen foto’s in het word-bestand plaatsen

• Foto's bij de artikelen als aparte bijlage meesturen (dus niet in het Word-document geplakt). In
het Word-document kunt u met de stijl <opmerking> aangeven bij welke tekst, welke foto hoort.
Denk er wel om dat u geen auteursrechten schendt: het moeten eigen (dus door gemeenteleden
gemaakte) foto’s zijn, geen van internet geplukte plaatjes. 

• Aanlevering algemene foto’s ter opvulling Geandewei apart aanleveren via mail of via WeTransfer.

• Sjabloon voor Word beschikbaar, via mail aan te vragen.

• Gebruik uw juiste email-adres voor aanlevering kopij (zie lijst).

Voor meer informatie omtrent druk en ontwerp: Christina Dekker 
Dekker Creatieve Media & Druk
Tel.: (058) 233 00 04
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Anjum 3-2018 (Kop Roze) 
 
 
Zondag 11 februari  (Diensten) 
09.30 uur (Tekst Bold): ds. B.G. Keizer, Oostrum  
Ambtsdragers: A. Jelsma, A. Renzenbrink-Steiginga, S. Zijlstra  
Collecten: 1. diaconie – 2. kerk  
Kinderkerk (Tekst Italic): Janna Hooghiem  
 
Uit de pastorie (Kop ROZE) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 
 
Bij de diensten (Kop ROZE) 
 
Zondag 11 februari (Sub kop) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. Curabitur pulvinar orci neque, consectetur consectetur 
ex dignissim id. Duis facilisis nunc sed interdum cursus.  
 
Uit de gemeente (Kop ROZE) 
 
Geboorte (Sub kop) 
Geboren om voor altijd lief te hebben (Tekst Italic) 
'Gevoelens kun je niet verwoorden, (Tekst Italic) 
zodra je je kindje in handen houdt. (Tekst Italic) 
Je kunt slechts blij en dankbaar aan God zijn. (Tekst Italic) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 
 
Verjaardagen 80+ en elders verpleegden (Sub kop) 
De volgende gemeenteleden hopen de komende weken hun verjaardag te vieren: 
K.Bolhuis, Learmûne 4F, 10 febr.; 
Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag! (Tekst Italic) 
 
In Memoriam Naam overledene (Sub kop) 
(23 februari 1924  – 15 januari 2018) (Tekst Bold) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 
Pastor Grietje Jelsma-de Jong (Naam Rechts) 
 
Invoegen foto 7 Dokkum – Naam overledene (opmerking) 
 
Opsomming (Sub kop) 
wat is de beste organisatiestructuur voor de toekomst 
welke gebouwensituatie geeft op lange termijn perspectief  
hoe zorgen we voor een stabiele financiële situatie 
 
Kopij (Sub kop) 
De eerstvolgende Geandewei verschijnt vrijdag 23 februari. Kopij kunt u inleveren tot en met 
donderdag 15 februari (Tekst Bold) via pganjum@geandewei.nl (Tekst Italic). 
 
 

NIET gebruiken STIJLEN gebruiken

1.   Eerst alle tekst in Word-document zetten.
2.  Nadat alle kopij in het document staan, kunt u alle tekst 
     selecteren [Control A] en vervolgens de stijl <Alles wissen>
3.  Alle tekst wordt nu in de Arial <10> gezet.
4.  Begin nu met het toepassen van STIJLEN
5.  Als u klaar bent kunt u het document opslaan. 

Zonder opmaak via Stijlen

Werkwijze



Te gebruiken STIJLEN

Met opmaak via Stijlen

Anjum 3-2018 (Kop Roze) 
 
 
Zondag 11 februari  (Diensten) 
09.30 uur (Tekst Bold): ds. B.G. Keizer, Oostrum  
Ambtsdragers: A. Jelsma, A. Renzenbrink-Steiginga, S. Zijlstra  
Collecten: 1. diaconie – 2. kerk  
Kinderkerk (Tekst Italic): Janna Hooghiem  
 

Uit de pastorie (Kop ROZE) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 
 

Bij de diensten (Kop ROZE) 
 
Zondag 11 februari (Sub kop) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. Curabitur pulvinar orci neque, consectetur consectetur 
ex dignissim id. Duis facilisis nunc sed interdum cursus.  
 

Uit de gemeente (Kop ROZE) 
 
Geboorte (Sub kop) 
Geboren om voor altijd lief te hebben (Tekst Italic) 
'Gevoelens kun je niet verwoorden, (Tekst Italic) 
zodra je je kindje in handen houdt. (Tekst Italic) 
Je kunt slechts blij en dankbaar aan God zijn. (Tekst Italic) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 
 
Verjaardagen 80+ en elders verpleegden (Sub kop) 
De volgende gemeenteleden hopen de komende weken hun verjaardag te vieren: 
K.Bolhuis, Learmûne 4F, 10 febr.; 
Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag! (Tekst Italic) 
 
In Memoriam Naam overledene (Sub kop) 
(23 februari 1924  – 15 januari 2018) (Tekst Bold) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 

Pastor Grietje Jelsma-de Jong (Naam Rechts) 
 
Invoegen foto 7 Dokkum – Naam overledene (opmerking) 
 
Opsomming (Sub kop) 
1. wat is de beste organisatiestructuur voor de toekomst 
2. welke gebouwensituatie geeft op lange termijn perspectief  
3. hoe zorgen we voor een stabiele financiële situatie 
 
Kopij (Sub kop) 
De eerstvolgende Geandewei verschijnt vrijdag 23 februari. Kopij kunt u inleveren tot en met 
donderdag 15 februari (Tekst Bold) via pganjum@geandewei.nl (Tekst Italic). 
 



Anjum 3-2018 (Kop Roze) 
 
 
Zondag 11 februari  (Diensten) 
09.30 uur (Tekst Bold): ds. B.G. Keizer, Oostrum  
Ambtsdragers: A. Jelsma, A. Renzenbrink-Steiginga, S. Zijlstra  
Collecten: 1. diaconie – 2. kerk  
Kinderkerk (Tekst Italic): Janna Hooghiem  
 

Uit de pastorie (Kop ROZE) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 
 

Bij de diensten (Kop ROZE) 
 
Zondag 11 februari (Sub kop) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. Curabitur pulvinar orci neque, consectetur consectetur 
ex dignissim id. Duis facilisis nunc sed interdum cursus.  
 

Uit de gemeente (Kop ROZE) 
 
Geboorte (Sub kop) 
Geboren om voor altijd lief te hebben (Tekst Italic) 
'Gevoelens kun je niet verwoorden, (Tekst Italic) 
zodra je je kindje in handen houdt. (Tekst Italic) 
Je kunt slechts blij en dankbaar aan God zijn. (Tekst Italic) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 
 
Verjaardagen 80+ en elders verpleegden (Sub kop) 
De volgende gemeenteleden hopen de komende weken hun verjaardag te vieren: 
K.Bolhuis, Learmûne 4F, 10 febr.; 
Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag! (Tekst Italic) 
 
In Memoriam Naam overledene (Sub kop) 
(23 februari 1924  – 15 januari 2018) (Tekst Bold) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse 
nec massa ut magna tempor blandit. 

Pastor Grietje Jelsma-de Jong (Naam Rechts) 
 
Invoegen foto 7 Dokkum – Naam overledene (opmerking) 
 
Opsomming (Sub kop) 
1. wat is de beste organisatiestructuur voor de toekomst 
2. welke gebouwensituatie geeft op lange termijn perspectief  
3. hoe zorgen we voor een stabiele financiële situatie 
 
Kopij (Sub kop) 
De eerstvolgende Geandewei verschijnt vrijdag 23 februari. Kopij kunt u inleveren tot en met 
donderdag 15 februari (Tekst Bold) via pganjum@geandewei.nl (Tekst Italic). 
 

Aanlevering in Word via Mail aanleveren:
1. Word-document met de juiste benaming: 
    bv. Anjum 3-2018
2. Illustraties t.b.v. Word 
    apart aanleveren via de mail.



Zondag 11 februari  (Diensten)
09.30 uur (Tekst Bold): ds. B.G. Keizer, Oostrum 
Ambtsdragers: A. Jelsma, A. Renzenbrink-Stei-
ginga, S. Zijlstra 
Collecten: 1. diaconie – 2. kerk 
Kinderkerk (Tekst Italic): Janna Hooghiem 

Uit de pastorie (Kop ROZE)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse nec
massa ut magna tempor blandit.

Bij de diensten (Kop ROZE)

Zondag 11 februari (Sub kop)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse nec
massa ut magna tempor blandit. Curabitur pulvi-
nar orci neque, consectetur consectetur ex dignis-
sim id. Duis facilisis nunc sed interdum cursus. 

Uit de gemeente (Kop ROZE)

Geboorte (Sub kop)
Geboren om voor altijd lief te hebben (Tekst Italic)
'Gevoelens kun je niet verwoorden, (Tekst Italic)
zodra je je kindje in handen houdt. (Tekst Italic)
Je kunt slechts blij en dankbaar aan God zijn. (Tekst Ita-
lic)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse nec
massa ut magna tempor blandit.

Verjaardagen 80+ en elders verpleegden
(Sub kop)
De volgende gemeenteleden hopen de komende
weken hun verjaardag te vieren:
K.Bolhuis, Learmûne 4F, 10 febr.;
Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag! (Tekst Italic)

In Memoriam Naam overledene (Sub kop)
(23 februari 1924  – 15 januari 2018) (Tekst Bold)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Donec vel quam lorem. Suspendisse nec
massa ut magna tempor blandit.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong (Naam Rechts)

Invoegen foto 7 Dokkum – Naam
overledene (opmerking)

Opsomming (Sub kop)
wat is de beste organisatiestructuur voor de1
toekomst
welke gebouwensituatie geeft op lange ter-2
mijn perspectief 
hoe zorgen we voor een stabiele financiële si-3
tuatie

Kopij (Sub kop)
De eerstvolgende Geandewei verschijnt vrijdag 23
februari. Kopij kunt u inleveren tot en met don-
derdag 15 februari (Tekst Bold) via pganjum@gean-
dewei.nl (Tekst Italic).

            

Verwerking in Geandewei



Kopij
De eerstvolgende Geandewei verschijnt
vrijdag 23 februari. Kopij kunt u inleveren
tot en met donderdag 15 februari via
pganjum@geandewei.nl

Notities

ALGEMEEN E-mail adres Doorverwijzing naar e-mail adres
bestuur@geandewei.nl                       piet_en_esther@hotmail.com
camminghaburen@geandewei.nl    geandewei10@gmail.com
defontein058@geandewei.nl             geandewei@defontein058.nl
editieleeuwarden@geandewei.nl     geandewei10@gmail.com
fenixgoedeherder@geandewei.nl     geandewei10@gmail.com
gkbroeksterwald@geandewei.nl      hildajilderda@kpnplanet.nl
gkdamwald@geandewei.nl               k.tigchelaar@knid.nl
gkdriezumwalterswald@geandewei.nl annekewiersma@knid.nl
gkmorralioessens@geandewei.nl     hskingma@knid.nl
gkpeasensmoddergat@geandewei.nl j.weidenaar3@kpnplanet.nl
grotekerk058@geandewei.nl             geandewei10@gmail.com
hgmorralioessens@geandewei.nl     hielkeanke@hetnet.nl
hgpeasensmoddergat@geandewei.nl freek.lei@kpnplanet.nl
pelikoepel@geandewei.nl                  c.hvolkers1949@kpnmail.nl, 
                                                                  avlietvisser@outlook.com
pganjum@geandewei.nl                    inezmartinus@hotmail.com
pgburum@geandewei.nl                    fam.h.kuipers@hetnet.nl
pgclaercamp@geandewei.nl             r.vanwieren01@knid.nl
pgdamwald@geandewei.nl               k.tigchelaar@knid.nl
pgdaw@geandewei.nl                         kerkelijkbureau@pgdaw.nl
pgdrachten@geandewei.nl                algemeen.kopij@pgdrachten.nl
pgengwierum@geandewei.nl           geandewei.engwierum@gmail.com
pgeoj@geandewei.nl                           kerkbladee@hotmail.com
pggoutumca@geandewei.nl              ettiehartholt@chello.nl
pghantum@geandewei.nl                 sjoerdposthumus@live.nl, 
.                                                                  vanderwoude88@gmail.com
pgholwerd@geandewei.nl a.castelein@knid.nl
pghuizum@geandewei.nl aanbieden.kopij.gw@gmail.com
pgiwpaesensmoddergat@geandewei.nl j.weidenaar3@kpnplanet.nl
pgmeiinoarien@geandewei.nl ledenadministratie@meiinoarien.nl
pgmetslawierniawier@geandewei.nl jaweidenaar@gmail.com
pgneswierum@geandewei.nl scriba@pgneswierum.nl
pgoosternijkerk@geandewei.nl fr_braaksma@hotmail.com
pgternaard@geandewei.nl o.bouma@knid.nl
postabonnementen@geandewei.nl bladen@dekker.frl
info@geandewei.nl bladen@dekker.frl
adelaarregenboog@geandewei.nl m.maurits1948@kpnmail.nl
pgpeasensmoddergat@geandewei.nl j.weidenaar3@kpnplanet.nl
goutum@geandewei.nl ettiehartholt@chello.nl

E-mail adressen
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