
UPDATE FOTOBOEK ADVENTKERK  
 
Het is al weer even geleden dat de laatste update is verschenen van het fotoboek van de 
Adventkerk. De hoogste tijd dus om hier mee aan de slag te gaan, en daarvoor hebben wij als 
fotoboekteam uw hulp nodig!  
 
Momenteel staan in het fotoboek ruim 140 pagina’s opgenomen, met in totaal ongeveer 360 
personen. Maar …… de gemeente is veel groter, dus is het fotoboek nog niet compleet!  
 
Staat u nog niet in het fotoboek? Dan zijn we dus op zoek naar u/jou!  
Staat u al in het fotoboek? Geeft u ons dan eventuele wijzigingen door.  
In deze informatiebrief leest u alles over hoe dit in zijn werk gaat.  
 
Waarom een fotoboek?  
Het doel van het fotoboek is om binnen onze gemeente elkaar (nog) beter te leren kennen. Het is 
een handig boek voor nieuwe gemeenteleden, maar ook gemeenteleden die al lang in de Adventkerk 
komen, leren met het fotoboek nieuwe mensen kennen! Daarnaast wordt in de gemeentegids geen 
adressenlijst meer opgenomen. Kortom: het fotoboek is een handig hulpmiddel en een belangrijke 
aanvulling op het gemeente-zijn. 
 
Voor degenen die dit nog niet weten: hoe ziet het fotoboek eruit?  
Het fotoboek heeft de vorm van een losbladig systeem (A5-formaat) in een ringband. Als u 
benieuwd bent hoe het fotoboek eruit ziet, dan kunt u het beste een kijkje nemen in de 
inkijkexemplaren die in de Adventkerk liggen.  
 
Kort samengevat heeft iedere pagina van het fotoboek betrekking op één ‘pastorale eenheid’ (en dus 
niet op één persoon); een gezin van bijv. vijf personen ‘vult’ dus één pagina en geen vijf.  
 
Deelname aan het fotoboek is vrijwillig, maar u moet zich er wel zelf voor opgeven (vandaar deze 
informatiebrief).  
 
Welke gegevens staan er in het fotoboek?  
Naast de foto staan in het fotoboek ook diverse gegevens, om zo een beetje een beeld te krijgen 
van de personen achter de foto. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan hobby’s en studie/werk. 
Verder staan er ook de adresgegevens en e-mailadressen.  
 
Hoe komt u in het fotoboek / geeft u een wijziging door?  
 
Allereerst de tekst:  
Aanmeldingen kunnen zowel digitaal als schriftelijk worden gedaan:  

- Personen die een beetje thuis zijn in computers en zich voor het eerst aanmelden, kunnen 
zich digitaal opgeven: ga naar www.adventkerk.nl, zoek het artikel over het fotoboek op en 
download vervolgens het Worddocument. Nadat u dit zelf hebt ingevuld, ontvangen wij het 
resultaat graag op het e-mailadres van het fotoboek: fotoboek@adventkerk.nl   

- Als u een wijziging per e-mail door wilt geven mag u hiervoor ook het formulier op de 
website gebruiken. Vul altijd uw naam- en adresgegevens in, en vervolgens alleen de velden 
die gewijzigd moeten worden. U kunt ook de wijziging per e-mail doorgeven aan 
fotoboek@adventkerk.nl   

- uiteraard is het ook mogelijk om u schriftelijk op te geven voor het fotoboek of een wijziging 
door te geven: gebruik dan het bijgaand aanmeldings- en wijzigingsformulier, en deponeer 
dit in één van de ‘fotoboektonnen’. (Mocht u tijdens een fotomoment een foto laten maken, 
dan kunt u ook dan het formulier inleveren.) 



Vervolgens de foto:  
Geen fotoboek zonder foto’s! Ook hiervoor gelden twee mogelijkheden (zowel voor een eerste 
aanmelding als in het geval van een wijziging):  

- Het zelf maken van een foto om deze vervolgens per e-mail (fotoboek@adventkerk.nl) toe te 
sturen.  

- Gebruik te maken van een van de ‘fotomomenten’, waarop door het fotoboekteam foto’s 
genomen zullen worden van gemeenteleden.  

 
Zelf een foto maken  
Enige aanwijzingen voor het zelf maken van een foto:  

- Het is de bedoeling een ‘liggende’ foto te maken, oftewel, zo:  en niet zo:  
- Per ‘adres/gezin/pastorale eenheid’ 1 foto  
- Het gaat om de personen, probeer dus een redelijke ‘close-up’ te maken, zodat iedereen 

duidelijk op de foto zichtbaar is 
- Met het verzenden van de foto per e-mail graag ons het volledige / ‘grote’ bestand sturen, 

zodat de foto goed scherp kan worden afgedrukt. Graag dus niet het bestand met het 
versturen laten verkleinen. Ook willen we u vragen de foto niet eerst zelf te bewerken.  

 
Een foto laten maken  
Dit kan uiteraard ook. Hiervoor zijn de volgende ‘fotomomenten’ gereserveerd: zondagochtend 10 
november en 17 november (na de ochtenddienst, in een van de zaaltjes in de Adventkerk). U 
hoeft zich hiervoor niet op te geven, maar kunt gewoon naar ons toekomen.  
 
Wat kost het fotoboek?  
Helaas lukt het niet om een gratis fotoboek te maken. Uiteraard proberen wij de kosten zo laag 
mogelijk te houden, maar we ontkomen niet aan het doorberekenen van de kosten van de ringband, 
het kopieerwerk, etc. De kosten voor een nieuw fotoboek of deze update zijn afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen en wijzigingen. Wij verwachten dat:  

- De kosten voor een heel nieuw fotoboek rond de 7,-- Euro zullen bedragen, en  
- De kosten voor een update tussen de 2,-- en 4,-- Euro zullen zijn.  

 
Wij zullen u t.z.t. informeren over de daadwerkelijke kosten.  
 
Wie ontvangen het fotoboek / een update?  
We gaan er in principe vanuit dat iedereen die zich opgeeft voor het fotoboek, zelf ook één 
exemplaar zal kopen. Verder zullen we ervoor zorgen dat er voor iedereen die nu in het fotoboek 
staat, een update beschikbaar is.  
 
Uiterste inleverdatum aanmeldingen / wijzigingen  
We streven ernaar deze update van het fotoboek nog in 2019 uit te delen. Zorg er daarom voor dat 
uw aanmelding/wijziging uiterlijk zondag 1 december is doorgegeven!  
 
Vragen en/of opmerkingen?  
Wij horen het graag als u vragen, opmerkingen of tips heeft, of als we u op een andere manier 
ergens bij kunnen helpen. Dit kan zowel per e-mail (fotoboek@adventkerk.nl) als telefonisch (Arjen 
Balk: tel. 033-7850598).  
 
Tot slot  
Wij hopen vele nieuwe aanmeldingen en wijzigingen voor het fotoboek te ontvangen! Helpt u ons 
mee het fotoboek zo volledig mogelijk te maken? Geef u dan op of maak iemand die nog niet in het 
fotoboek staat, hierop attent!  
 
Hartelijke groet,  
 
Het fotoboekteam: Arjen & Hanneke Balk, Hans van Dijk 


