
BELANGRIJK!            LEZERSENQUÊTE 
 
Beste lezer van het Contactblad, 

 

Fijn dat u op de hoogte wilt blijven van het nieuws in de Protestantse 

Gemeente Nigtevecht.  

Voor jaargang 2020 willen we u een paar korte vragen stellen over uw 

lezerservaring. En doen we een poging om het adressenbestand actueel te 

maken.  

U helpt ons enorm op weg door onderstaande vragen te beantwoorden en 

in te leveren in de brievenbus van het Verenigingsgebouw of via mail 

info@kerknigtevecht.nl 

 

1. Met ingang van januari 2020 zal het Contactblad eens per maand 
verschijnen in plaats van driewekelijks. U kunt kiezen tussen een 
papieren of digitale versie.  
 

0 Ik ben niet langer geïnteresseerd en wil het Contactblad opzeggen. 

0 Ik wil voortaan het Contactblad digitaal ontvangen. 

0 Ik wil het Contactblad op papier ontvangen. 

 

Elk abonnement is gratis. Bij geen tegenbericht ontvangt u de papieren 

versie.* 

 

 

2. Overlijdensberichten/rouwkaarten zullen voortaan ook tussentijds 
verstuurd worden, via de email.* Wenst u die te ontvangen? 
 

0 Ja, ik ontvang graag tussentijdse belangrijke berichten op de email. 

 

 

3.  Welke rubriek van het Contactblad leest u:  
   
      altijd: vaak:  soms:         niet: 
Overzicht kerkdiensten (voorblad):    0     0     0    0 

Rondom de diensten:      0     0     0    0 

Vanuit de gemeente:      0     0     0    0 

Opbrengsten collectes:      0     0     0    0 

Bijbelleesrooster:       0     0     0    0 

Agenda:        0     0     0    0 

Adressenoverzicht:      0     0     0    0 

Nieuwsbrief of extra artikelen:    0     0     0    0 



 

 

4. Welk cijfer geeft u het Contactblad en waarom? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Welk (soort) nieuws of rubriek zou voor u het Contactblad nog 
lezenswaardiger maken? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Heeft u opmerkingen, tips en ideeën? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Afzender:   ________________________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________________________ 
Email : ________________________________________________________________________ 

(alleen nodig bij opgave digitale versie of tussentijdse berichten) 

 

 

P.S. Kent u een dorpsgenoot die geïnteresseerd is in het ontvangen van het 

Contactblad? Tip hem/haar om een gratis abonnement aan te vragen via 

info@kerknigtevecht.nl 

 
 

 

 
Op grond van het privacybeleid van de Protestantse Gemeente Nigtevecht (1) beschouwen we ‘geen 

tegenbericht’ als zijnde een instemming voor het blijven ontvangen van de papieren uitgave en (2) worden 

alleen rouwkaarten waarvoor toestemming is gegeven door nabestaanden als extra tussentijds bericht 

verstuurd. 
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