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Tarieven/mogelijkheden 
1/1 pagina (185 x 260 mm): € 700,- 
1/2 pagina  liggend (185 x 130 mm): € 400,- 
1/2 pagina  staand (90 x 260 mm): € 400,- 
Bijsluiter/meehechter: op aanvraag 

Kortingen: 
2 x per jaar adverteren = 10% korting 
4 x per jaar adverteren = 20% korting 

Voorwaarden: 
• formaat in alle nummers gelijk
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie

ongewijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend

prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.

De Eerste Dag is de handreiking bij de 
jaarorde, aangeboden door de Raad van 
Kerken in Nederland. 
Het wordt op grote schaal  gebruikt voor de 
voorbereiding op de wekelijkse eredienst. 
Waardevol voor de voorgangers en 
kerkmusici in parochies en gemeenten die 
het Oecumenisch Leesrooster dan wel het 
Gemeenschappelijk Leesrooster volgen, 
maar ook ideaal voor wie het rooms-
katholieke lectionarium volgt. 
De inhoud bestaat uit suggesties voor de 
liturgie, aantekeningen bij de 
schriftlezingen, inspirerende illustraties, 
meditatieve teksten en gebeden, liederen en  
en toelichtingen bij de tijden van het jaar. 
De Eerste Dag wordt samengesteld door een 
breed, oecumenisch scala aan schrijvers. 

Een recente editie kunt u aanvragen bij de 
advertentieacquisiteur 
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Tarieven/mogelijkheden
1/1 pagina  (185 x 260 mm) : € 700,-
1/2 pagina staand  (90 x 260 mm) : € 400,-
1/2 pagina liggend  (185 x 125 mm) : € 400,-

Bijsluiter/meehechter: op aanvraag

Kortingen:
2 x per jaar adverteren = 10% korting
4 x per jaar adverteren = 20% korting

Voorwaarden:
• formaat in alle nummers gelijk
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt 
 vorige advertentie ongewijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend

Prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.

Edities 2022/2023
Nr Verschijningsdatum Aanleverdatum 
1 27-09-2022 04-07-2022
2 13-12-2022 24-10-2022
3 14-3-2023 23-01-2023
4 13-06-2023 17-04-2023

NB. Jaargang loopt van september tot september.

De Eerste Dag is de handreiking bij de jaarorde, 
aangeboden door de Raad van Kerken in 
Nederland. Het wordt op grote schaal gebruikt 
voor de voorbereiding op de wekelijkse eredienst. 
Waardevol voor de voorgangers en kerkmusici 
in parochies en gemeenten die het Oecumenisch 
Leesrooster dan wel het Gemeenschappelijk 
Leesrooster volgen, maar ook ideaal voor wie 
het rooms-katholieke lectionarium volgt. 
De inhoud bestaat uit suggesties voor de liturgie, 
aantekeningen bij de schriftlezingen, inspirerende 
illustraties, meditatieve teksten en gebeden, 
liederen en en toelichtingen bij de tijden van het 
jaar. De Eerste Dag wordt samengesteld door een 
breed, oecumenisch scala aan schrijvers.

Een recente editie kunt u aanvragen 
bij de advertentieacquisiteur


