Tips voor verspreiding van Wal & Water
Fijn dat u deze zomer vanuit uw kerk Wal & Water gaat uitdelen aan vakantiegasten.
Want het blad is niet gemaakt om alleen maar ergens achter in de kerk te leggen.

camping
Overleg met de campingbeheerder of u enkele
keren deze zomer Wal & Water mag rondbrengen
op de camping.
Leg dan ook een paar nummers bij de kassa in de
campingwinkel, bij de receptie en op de leestafel
(als die er is).
jachthaven
Overleg met de havenmeester of u enkele keren
deze zomer Wal & Water mag rondbrengen in de
haven.
Leg dan ook een paar exemplaren bij de infobalie
van het havenkantoor.
kerk
Reik Wal & Water in juli en augustus na de zondagse dienst bij de uitgang uit aan vakantiegasten
(en uiteraard ook aan geïnteresseerde gemeenteleden).
Is uw kerkgebouw in de zomer geopend voor bezichtigingen? Leg dan bij de ingang een paar exemplaren neer. Zet er een kaartje bij met de tekst:
Speciaal voor onze vakantiegasten. Neem gratis
mee.

gezamenlijke kerken) aanwezig te zijn en mee te
doen. Een mooie gelegenheid om aan geïnteresseerde bezoekers Wal & Water mee te geven.
lokale informatieplekken
Elke plaats kent plekken waar veel mensen komen:
bibliotheek, bezoekerscentrum, supermarkten,
gemeentehuis, horecagelegenheden.Vraag of u
daar enkele nummers van Wal & Water neer mag
leggen. Controleer na een paar weken of er nog
voldoende exemplaren liggen en vul eventueel aan.
Misschien mag u er wel een kaartje bij zetten met
de tekst: Speciaal voor onze vakantiegasten. Neem
gratis mee.
doe het samen
U hoeft natuurlijk niet alles zelf te doen. Kijk wat
er mogelijk is in uw woonplaats. Zoek een paar
mensen die hier net als u visie voor hebben en
doe het samen.
laat het ons weten
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en tips.
Hebt u tips voor de inhoud of voor de verspreiding? Krijgt u reacties die de moeite waard zijn?
Laat het ons weten! Stuur een mail naar: ygerne@
topic-cc.nl
bijbestellen

Zijn er deze zomer speciale zangavonden of orgelbespelingen in uw kerk? Deel dan bij de uitgang
Wal & Water uit aan de vakantiegasten (en uiteraard ook aan geïnteresseerde gemeenteleden).
Biedt uw kerk u na de zondagse dienst de gemeenteleden en vakantiegasten een kopje koffie
aan? Leg dan van tevoren een exemplaar van Wal
&Water op de tafeltjes.

We hebben in beperkte mate nog nummers van
Wal & Water beschikbaar. Wilt u exemplaren bijbestellen? Geef uw bestelling dan zo spoedig mogelijk
door aan: ygerne@topic-cc.nl of bel overdag naar
0546 – 577475. Zo lang de voorraad strekt! Extra
nummer kosten slechts 50 cent per stuk (excl.
verzendkosten).

plaatselijke zomeractiviteiten

Wij wensen u een gezegende zomertijd toe!

Iedere stad en elk dorp heeft zomeractiviteiten.
Een braderie, een streekmarkt, straattheater,
demonstraties van oude ambachten en noem maar
op. Een prachtige gelegenheid om daar als kerk (of
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