UITNODIGING
diocesane
informatie- en
ontmoetingsnamiddag
MISSIEPASTORAAL
BISDOM BRUGGE
Brugge, 1 april 2019
Beste,
Vorig jaar lag de focus op “het nieuwe vrijwilligerswerk met een missie”. Dit jaar willen we de aandacht
vestigen op het bijzonder belang van goede public - relations. Wat is goede en haalbare publiciteit voor
eender welke activiteit binnen uw organisatie, congregatie, missiekern of welke doelgroep ook. We
richten ons tot alle actoren binnen Missiepastoraal, in het bijzonder de besturen en de sympathisanten
van de missiekernen. Maar ook tot iedereen die zich ten dienste stelt van een pastorale eenheid of
eender welk kerkenwerk. Het CCV ondersteunt deze vorming.
Daarom nodigt het Vicariaat Caritas & Diaconie in samenwerking met
de diocesane stuurgroep Missiepastoraal,
u uit op de informatie- en ontmoetingsnamiddag met als thema:

Alles begint met goede communicatie
Wanneer: Donderdag 9 mei 2019
Waar: Auditorium van het Grootseminarie te Brugge
Programma: 13.00 u. Onthaal met koffie
13.30 u. Verwelkoming - bezinning & inleiding
13.45 u. “Efficiënte communicatie vandaag” door Mark Van de Voorde
Hij is gewezen persverantwoordelijke van ons bisdom, van Yves Leterme en
als hedendaags columnist is hij een specialist in het voeren van communicatie groot en klein.

14.30 u. tot 17.00 u.: drie workshops met doorschuifsysteem
Algemene PR
Bredere bekendmaking
Sociale Media
van uitnodiging tot affiches
van Nieuwsbrief tot Kerk&leven
van website tot facebook en film
en PPT
en het aanmaken van korte
artikels of berichten.
Koffie voorzien
Marleen Palfliet
Mieke Dejonghe
Marieke VanderSchaeghe
Diocesaan medewerker
Parochieassistente en
Communicatieverantwoordelijk
Missiepastoraal en
verantwoordelijk voor
bisdom Brugge en medewerker
contactpersoon voor de
Kerk&leven en Nieuwsbrief
voor de nieuwsbrief, de website
missiekernen
binnen een Pastorale Eenheid
en facebook voor het bisdom
Inschrijving: Graag verplicht inschrijven vóór 30 april 2019
per brief: Marleen Palfliet - Potterierei 72, 8000 Brugge
per telefoon: 0487/ 14 62 36
per mail: marleen.parochieassistente@skynet.be
Even melden: Het Grootseminarie is gemakkelijk te bereiken via de ring en zo
de Dampoort binnen, volg de Potterierei tot aan het Grootseminarie.
Er is voldoende parkeermogelijkheid op het terrein.
Buiten de poorten uw parkeerschijf plaatsen of waar nodig betalen aan de automaten.
Met het openbaar vervoer: via lijn 4 of lijn 14. Afstappen aan J&M Sabbestraat.
Daarna het Duinenbrugje oversteken om het Grootseminarie te bereiken.
Bijzonder welkom en graag tot dan.
Vriendelijke groeten,
E.H. Piet Vandevoorde
Gedelegeerde van de bisschop
voor Caritas en Diaconie

Hubert Sanders
Adjunct Vicariaat
Caritas en Diaconie

Marleen Palfliet
Verantw. medewerker
Missiepastoraal

