
 
 
 

HERVORMDE KERKBODE van gemeenten op gereformeerde grondslag van 
de Protestantse Kerk in Nederland in de Bommelerwaard en West-Betuwe. 

DIGITAAL ABONNEMENT 
 

Verzending en beperkingen 

Op de Hervormde Kerkbode kunt u een digitaal abonnement nemen. De kerkbode krijgt u in 

dat geval als pdf-bestand per e-mail toegestuurd, gewoonlijk op donderdagavond.  

Dit digitale exemplaar is alleen bedoeld voor de betalende abonnee en diens huisgenoten. 

Het is NIET TOEGESTAAN het pdf-bestand naar anderen te mailen of de digitale versie op 

een andere manier verder te verspreiden (door het online te plaatsen of via de sociale media 

openbaar te maken of te versturen). 

 

Aanmelden 

Voor een abonnement op de digitale uitgave van de Hervormde Kerkbode kunt u zich 

uitsluitend aanmelden via digitaal@hervormdekerkbode.nl.  

Vermeld hierbij: 

• uw e-mailadres,  

• uw naam, 

• uw volledig woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) en ook 

• of u een nieuw abonnement neemt óf de overstap maakt vanuit een bestaand 

(post-)abonnement.  

Wie zich uiterlijk 12 juni aanmeldt, krijgt het digitale exemplaar vanaf 15 juni gemaild.  

Bezorging van de papieren versie wordt dan bij u stopgezet. Uiterlijk op 15 juni zenden we u 

als test een e-mail toe, die tevens ter bevestiging dient van uw aanmelding. 

Na een half jaar hopen we onze werkwijze te evalueren, waarbij lezers de gelegenheid zullen 

krijgen hun mening te geven. 

 

Abonnementsgeld  

Vooralsnog zal de prijs gelijk zijn aan de prijs voor een gewoon abonnement op de papieren 

kerkbode, namelijk € 11,- per half jaar.  

 

Voor een nieuw digitaal abonnement per 15 juni 2019 (geen overstap vanaf papier) wordt 

als eerste termijn driekwart jaar gerekend, dit betekent € 16,50 tot aan 1 april 2020. 

 

Tot uiterijk 12 juni 2019 kunt u (éénmalig) zonder extra kosten tussentijds overstappen van 

het ene naar het andere abonnement. Daarna kunt u alleen overstappen naar een ander 

type abonnement voor het begin van een nieuwe betalingstermijn, of bij verhuizing, of tegen 

betaling van extra administratiekosten à € 3,-. 
- Abonnees die nu hun kerkbode krijgen via een bezorger, kunnen overstappen van een 

papieren naar een digitaal abonnement zonder consequenties voor het abonnementsgeld. 

Als het goed is, hebben zij per 1 april 2019 al betaald voor een half jaar. 

- Postabonnees die per 1 april 2019 voor een halfjaar € 37,95 hebben betaald en per 15 juni 

overstappen naar digitaal, zullen worden beschouwd voor een vol jaar te hebben betaald en 

krijgen pas voor 1 april 2020 een volgende factuur à € 11,- per half jaar.  
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HERVORMDE KERKBODE van gemeenten op gereformeerde grondslag van 
de Protestantse Kerk in Nederland in de Bommelerwaard en West-Betuwe. 

Overwegingen - Voordat u overstapt naar een digitaal abonnement, willen we u bewust 

maken van enkele mogelijke consequenties. Een papieren kerkbode ligt zichtbaar op tafel en 

wordt ook door jongere gezinsleden en gasten makkelijk even ingekeken. De ervaring leert 

dat de jeugd de kerkbodeberichten van hun gemeente zelden leest. Wanneer de kerkbode 

niet meer tastbaar in huis aanwezig is, zien ze er mogelijk helemaal niets meer van. U kunt 

zelf in uw overweging meenemen hoe dit er bij u thuis aan toe gaat. 

 

Abonnees van de papieren kerkbode geven hun exemplaar vaak weer door aan buren of 

familieleden. Het is mooi dat ons blad door velen wordt gelezen. Bij het digitale exemplaar is 

het echter niet toegestaan die met anderen te delen dan alleen met personen die op 

hetzelfde adres wonen. We moeten voorkomen dat kerkbodes (met allerlei persoonlijke 

gegevens daarin) via digitale kanalen onbeperkt gaan rondzwerven. Bovendien worden ook 

voor de digitale kerkbode kosten gemaakt voor het werk van de redactie, administratie en 

opmaak. Gratis verspreiding kunnen we ons daarom niet veroorloven. 

 

Anderzijds: voor adressen waar geen bezorger komt, is de digitale mogelijkheid een 

financieel aantrekkelijk alternatief voor een postabonnement.  

 


