
Bijlage 1  

Vervolg cursus Geloofscommunicatie najaar 2021   

1. Smartphone filmtraining -  alle randapparatuur vergoed!  

Online aanbod;  wo  27/10 +  do 11/11 ( 18.30 – 22.00 uur); 6 week individuele 

feedback 

 
De online training staat gepland voor  2 dagdelen ‘s avonds (19.30 – 22.00 uur) op 27 oktober en 11 

november. Mediatrainers Rob Freijssen en Davidson Rodriguez hebben dit  2 oktober jl. toegelicht 

(zie terugkijk link startprogramma). Vooral voor jongeren is professionele smartphone filmexpertise  

een aantrekkelijke nieuwe beroepsvaardigheid. Bruikbaar voor de kerk en andere eigen activiteiten.  

AANTREKKELIJK  FINANCIEEL  AANBOD  BONIFATIUS ACADEMIE:  De deelname prijs van 45 Euro pp. 

voor de smartphone training is al gesubsidieerd. De materiaalkosten van randapparatuur  per 

deelnemer ter waarde van max. 83 Euro (= de ideale set C, zie Overzicht/Kosten  Randapparatuur in 

bijlage) worden volledig vergoed uit het projectbudget, tot maximaal 20 deelnemers.   

De eerste deelnemers hebben zich gemeld, maar tot 20 is er nog genoeg plaats!  Dit financiële 

aanbod geldt ook voor deelnemers uit bisdom Haarlem-Amsterdam: de praktijkinstructie wordt  

namelijk online aangeboden door Freijssen/Rodriguez.  Gedurende 6 weken krijg je persoonlijke 

feedback van beide mediatrainers over zelfgemaakte filmpjes door deelnemers.   

Ook geïnteresseerden die nog niet aan de cursus Geloofscommunicatie deelnamen zijn van harte 

welkom voor deze training! Promoot het dus deze week in je kennissenkring.      

Opgave uiterlijk 20 oktober a.s.  bij Lisette Winter, secretariaat Bisdom GL:  l.winter@bisdomgl.nl .  

Contact voor info:  Lammert de Hoop,  cursusleider Bonifatius Academie, M 06 – 109 14 645.     

 

 2. Kennis in praktijk brengen:  Multimedia  Kerstspecial ‘Opnieuw 

 beginnen’ 

De cursus Geloofscommunicatie is tweeledig: (1) Voorjaar ‘21: Online gastpresentaties door 

katholieke communicatie experts: kennisname van ideeën en ervaringen. (2) Najaar ‘21:  

Praktisch aan de slag met geloofscommunicatie voor parochie en bisdom: meewerken aan 

een multimedia Kerstspecial ’21 van het bisdomblad Spreek!  Van de bisdomblad 

Kerstspecial komt een verhoogde oplaag, gratis te verspreiden via parochies aan alle 

bezoekers van de kerstvieringen eind december.     

Centraal Kerstthema: ‘Opnieuw beginnen’ 

De redactie van het bisdomblad Spreek! stelt als Kerstthema ’21 voor:  ‘Opnieuw beginnen’.  

Een herkenbare en actuele vraag over leven en geloof  voor parochianen, pastores en de 

bisschop. Voor burgers, kerken en organisaties.  ‘’Bent u ooit opnieuw begonnen?  Wat 
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inspireerde toen? Hoe ga je om met tegenslag?  Werd alles nieuw?  Welke rol speelt geloof 

en spiritualiteit?’’  Opnieuw beginnen na corona kan meespelen, maar dat hoeft niet! 

Actie: parochiecommunicatie 

-Deelnemers kunnen meedoen met alle in de cursus besproken communicatiemiddelen: 

artikelen in parochiebladen, fotografie/filmpjes, elektronische nieuwsbrief, websitefilmpjes 

met interviews, nieuws/persberichten in regionale media, live-streams van speciale 

vieringen.  

- Deelnemers kunnen artikelen/ foto’s/parochieverhalen inbrengen voor de Kerstspecial van 

het bisdomblad, of hun verhalen/foto’s/filmpjes parallel uitbrengen in eigen parochiemedia, 

met verwijzing naar de Kerstspecial van het bisdomblad voor alle parochies.  Filmpjes 

kunnen ook op het bisdom Youtubekanaal ontsloten worden.  

-De smartphone praktijktraining in 2 dagdelen 27 okt. en 11 nov. verlaagt de drempel voor 

eigen filmpjes/interviews maken over ‘Opnieuw beginnen’ door kerkelijk vrijwilligers 

/jongeren.  

In werkgroepen of individueel? 

Publicaties en filmpjes over het Kerstthema worden in overleg met de cursusleider/ 

hoofdredacteur gepland.  Deelnemers kunnen individueel werken, maar samenwerken in 

groepjes kan ook zodra ons bekend is wie mee gaan doen: dat zal vanaf 20 oktober a.s. zijn. 

De cursusleider neemt dan met alle deelnemers contact op!  

Aanmelding via Lisette Winter uiterlijk 20 oktober a.s. zorgt voor verdere planning en 

afspraken in oktober, november en begin december.   

Coördinatie en professioneel advies 

-We spelen in op wat deelnemers zelf willen en kunnen. Leidend is alleen het gezamenlijke 

thema ‘’Opnieuw beginnen’’.  

- Professioneel advies en redactionele hulp bij artikelen, foto’s en filmpjes is beschikbaar via 

hoofdredacteur/perschef Lammert de Hoop, en redactieleden van Spreek!, waaronder 

fotografe/filmster Marlies Bosch.  

-De Kerstspecial van het bisdomblad verwijst naar parallelle communicatie acties in diverse 

parochiemedia.   

Bij vragen/onduidelijkheden: Neem contact op met cursusleider Lammert de Hoop. M 06 – 

109 14645 of  E l.dehoop@bisdomgl.nl.  
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