
Advertentiekaart  

Oude Paden 
 Kerkhistorisch tijdschrift 

Uitgegeven door: Uitgeverij de Groot Goudriaan 
Verschijningsfrequentie: 4 maal  per jaar 
Omvang: 
Oplage: 
Advertentieacquisitie: 

Bladspiegel: 
Zetspiegel: 
Bedrukking: 

2 x 48 pagina’s, 2 x 64 pagina’s  
2900 exemplaren 
N.A.W.plus Direct Marketing Diensten 
Harm Jan Wieringa 
Groen van Prinstererlaan 16 
3771 CD  Barneveld 
0342-424404/ 06-53540544 
info@nawplus.nl 
www.nawplus.nl 
198 x 260 
170 x 220 mm, staand 
Full colour 

Aan te leveren materiaal: Hoge resolutie-PDF-documenten naar  
info@nawplus.nl 

€ 600,-
€ 330,-  
€ 330,- 
€ 185,-

Tarieven/mogelijkheden 
1/1 pagina (219,5 x 176 mm):
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ongewijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend

prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.

Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het 
verleden herleven door de verhalen van toen 
vast te leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift 
met warme aandacht voor de levens van  
onze voorgangers. 
Oude Paden wordt gelezen door 
geïnteresseerden in gereformeerde 
kerkgeschiedenis, voornamelijk in de 
bevindelijk gereformeerde gezindte. 

Een recente editie kunt u aanvragen bij de 
advertentieacquisiteur 
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Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het 
verleden herleven door de verhalen van toen vast te 
leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift met warme 
aandacht voor de levens van onze voorgangers.
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bij de advertentieacquisiteur


