
Schrijfafspraken Kerkbode West-Alblasserwaard 

 

De kopij voor de kerkbode komt van diverse kanten. Voor uniformiteit in de schrijfwijze heeft de 

redactie enkele spellingregels opgesteld. Deze betreffen voornamelijk hoofdlettergebruik, 

afkortingen en leestekens, aan de hand van voorbeelden. 

 

 

HOOFDLETTERGEBRUIK 

 

Feestdagen 

Volgens de officiële spelling zijn alleen Pasen, Pinksteren en Kerstmis met een hoofdletter (nu 

gebruiken we het woord Kerstmis niet vaak). Met kleine letter worden geschreven: kerstdagen, 

kerstavond, paasliederen, kerstliturgie, paasbrood, adventstijd enz. Officieel worden ook kerst, 

eerste kerstdag, tweede paasdag, eerste pinksterdag etc. allemaal met kleine letters geschreven.  

 

Tussenvoegsels van namen 

Als er geen voorletter of voornaam is vermeld, krijgt het tussenvoegsel een hoofdletter. Als er wel 

een voorletter of voornaam staat, is het met een kleine letter.  

Bijv.: 

- mevr. S. de Vries 

- mevr. De Vries 

- Simone de Vries 

- dhr. K. de Vries 

- fam. De Vries 

- ouderling De Vries 

- ds. K. de Vries 

- ds. De Vries 

 

Bijbel of bijbel 

In de redactievergadering van 6 februari 2012 is het volgende afgesproken: “Wanneer het woord 

bijbel of een woordcombinatie ervan betrekking heeft op het boekexemplaar is het met een kleine 

letter. Wanneer er een verband is met de inhoud wordt een hoofdletter gebruikt. Dus 

bijbelstandaard, maar Bijbelkring.” 

 

Bezittelijk voornaamwoord dat verwijst naar God 

Bij voorkeur met een hoofdletter, bijv. God komt Zijn beloften na.  

Hiervoor is geen officiële regel; het kan benoemd worden als ‘hoofdletter uit respect’. In den lande 

gebruiken vele gemeenten, predikanten, uitgevers enz. hier een kleine letter. We laten dit over aan 

de gewoonte per gemeente en proberen binnen een gemeente één lijn aan te houden. 

 

  



Diversen 

We schrijven: 

- hervormde gemeente (dit geldt voor gebruik in een lopende zin, bijv. ‘Wij hopen dat u zich in 

onze hervormde gemeente snel thuis voelt’; de weergave van de officiële naam van een 

gemeente kan wel met hoofdletters zijn). 

- kerkrentmeester 

- Deo volente 

- zondagsschool  

- Heilige Doop 

- Heilig Avondmaal 

- de doop 

- doopbediening 

- het avondmaal 

- avondmaalsviering 

 

Na een kopje beginnen we de tekst met een hoofdletter. 

Bijv.: Vereniging: Op D.V. dinsdagavond …  

 

De schrijfwijze van namen van maanden is met een kleine letter. 

Bijv.: Op 8 januari was het nog lang geen december.  

 

 

AFKORTINGEN 

 

We schrijven: 

- D.V. 

- jl. 

- a.s. 

 

Laat de punten in afkortingen niet weg. 

Dus niet: de collecte tbv dit doel, maar: t.b.v.  

En niet: geen club ivm de vakantie, maar: i.v.m. 

Ook niet: een zangavond mmv het koor olv dirigent X, maar: m.m.v. en o.l.v. 

 

 

LEESTEKENS 

 

We plaatsen een komma tussen twee werkwoorden. 

Bijv.: Wie op reis gaat, ontdekt andere oorden. 

 

Gebruik een punt tussen twee hele zinnen (dus geen komma). Begin na de punt een nieuwe zin met 

een hoofdletter.  

 



Dus niet: Mevr. De Vries mocht na een lange periode thuiskomen uit het ziekenhuis, wij wensen haar 

een voorspoedig herstel. 

Maar: Mevr. De Vries mocht na een lange periode thuiskomen uit het ziekenhuis. Wij wensen haar 

een voorspoedig herstel. 

 

Een andere mogelijkheid is het gebruik van een puntkomma in dit geval. 

Bijv.: Mevr. De Vries mocht na een lange periode thuiskomen uit het ziekenhuis; wij wensen haar een 

voorspoedig herstel. 

 

Koppelteken (-) bij aanduiding van leeftijden of jubilea. 

We schrijven: 

- 60-jarig huwelijk 

- 87-jarige leeftijd 

 

 

AANEENSCHRIJVEN 

 

We schrijven: 

- plaatsvinden / plaatsgevonden 

- kerkradioluisteraars 

- zondagmorgen 

- Bijbelkringavond 

- alsook 

- partnerorganisaties 

 

 

DIVERSEN 

 

dat / wat 

- dat: als het terugwijst naar een woord met het lidwoord ‘het’. 

Bijv.: het boek dat ik heb gelezen. 

- wat: als het terugwijst naar een voorgaande zin of voorgaand zinsdeel. 

Bijv.: de zon heeft de hele dag geschenen, wat ik erg prettig vond. 

 

spelling: 

zondagsschool hoort met dubbel s. 

 

meervoud 

Woorden als ‘degene/degenen’, ‘belangstellende/belangstellenden’ staan nogal eens ten onrechte in 

het enkelvoud terwijl ze verwijzen naar meerdere personen. Hier moeten we dus een meervoud 

gebruiken.  

Bijv.: 

- Wij denken aan degenen die in het ziekenhuis liggen. 

- Ook andere belangstellenden zijn welkom. 

 


