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Special magazine OnderWeg over vrijheid en vrij zijn (titel: ‘Vrij’)
Dit najaar verschijnt de jaarlijkse special van magazine OnderWeg. Deze special staat gepland
voor 7 november a.s. en heet ‘Vrij’, ondertitel: ‘Vrij zijn om lief te hebben’.

Meer over thema en inhoud
We zijn vrij om lief te hebben’ is wat de special (60 pagina’s) vertelt, zowel in tekst als beeld. ‘Vrij’ stimuleert tot
stilstaan bij en nadenken over ‘vrijheid’, een voorrecht dat we zo maar heel gewoon vinden, zij het dat ons vrij
zijn dit jaar – voor velen voor het eerst in hun leven - werd begrensd. We dagen de lezer van de special uit zich
af te vragen: hoe beleef ik eigenlijk mijn vrijheid, ben ik vrij?
De lezer herkent zich in eerlijke, actuele en eigentijdse verhalen en beschouwingen over wat vrij zijn (vrijheid)
in de weg staat, op persoonlijk niveau en in kerk, maatschappij en wereld. Daarnaast gaan we in de special op
zoek naar wat aanmoedigt en inspireert tot vrijheid. De special mag de lezer beklemmen: we vertellen het eerlijke
verhaal dat het (persoonlijke) leven vol is van gebondenheid en slavernij. ‘Slavernij’ die soms juist als ultieme vrijheid wordt gepresenteerd. De special zal lezers echter ook ‘ontlasten’ en bemoedigen: als ‘slaven van Christus’
zijn we, hoe dan ook, bevrijd en weten we wat liefde is.
Adverteren in ‘Vrij’
We bieden u als adverteerder de kans om tegen een zeer aantrekkelijk tarief te adverteren. Als u dat wenst,
kunt u een concreet inzicht krijgen in de artikelen die de special zal bevatten, neem dan contact met ons op.

Naast de gewone oplage kan de special ook extra besteld worden. Afgelopen jaren gaven ook enkele christelijke (scholen)
organisaties de special cadeau aan hun personeel. Ook dit jaar zullen we deze mogelijkheid weer aanbieden, evenals losse
verkoop in christelijke boekhandels.
Oplage reguliere verspreiding 3400 door extra verspreiding oplopend. Verschijning 7 november 2020
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