
MAAK KENNIS MET ONZE
BERNE MEDIA-APP

We bieden u de mogelijkheid om onze uitgaven te 
downloaden en te lezen via uw smartphone of tablet. 

Download de app, meld u aan en 
begin meteen met lezen.

Optie A
1.  Open de Appstore of 

GooglePlay op uw apparaat
2.  Typ in de zoekbalk: 

Berne Media
3.  Klik op downloaden/

installeren 

WIJ 
ZIJN 
LIVE!

Optie B
1.  Open de camera op 

uw apparaat
2.   Houd de camera boven 

de QR-code, u wordt dan 
direct doorgestuurd naar 
de app

Hoe installeert u de app op uw apparaat?

Android

iOS



Wat kunt u met de app? U kunt onze e-boeken lezen nadat
 u ze heeft aangeschaft. En u kunt nu ook een abonnement nemen 

op het tijdschrift Vieren en onze misboekjes De Zondag Vieren
of De Vierende Kerk.

Het tijdschrift Vieren, voor 
Liturgie en Spiritualiteit 
verschijnt 4 keer per jaar. 
In Vieren komen actuele 
thema’s op het snijvlak
van liturgie-spiritualiteit 
en de pastorale praktijk 
van de geloofsgemeen-
schappen aan bod.
Vieren bestaat uit twee 
delen: het glossy magazine, 
volledig in kleur, en het 
gebruiksklare werkschrift 
in zwart-wit.

Het abonnement voor 
het tijdschrift Vieren 
kost € 19,95 per jaar.

De Zondag Vieren is 
ter ondersteuning voor 
de zondagse liturgie. 
Hierin wordt de gehele 
viering afgedrukt met 
een katern van liederen 
die passen bij de Schrift-
teksten van de zondag. 
Op de achterkant staan 
teksten ter verdieping 
en bezinning.

Een persoonlijk
jaarabonnement 
kost € 36,00 voor 60 
uitgaven per jaar.

Voor de zondagse
liturgieviering maken 
we ook De Vierende Kerk
naast de full colour 
uitgave De Zondag
Vieren. Hierin vindt u 
de zondagse liturgie, 
zonder liederenkatern.

Een persoonlijk
jaarabonnement 
kost € 27,50
per jaar voor 60 
uitgaven per jaar.

>   Daarnaast kunt u in onze app ook de dagmeditaties lezen of luisteren naar onze 
podcasts waarin sprekers u inspiratie, bezinning of spiritualiteit bieden. 

>  Via de app kunt ook onze site www.katholiek.nl bezoeken. Katholiek.nl is een 
digitale uitgave van Berne Media met nieuws, lifestyle, cultuur, media en achter-
grondartikelen over de rooms-katholieke kerk. 

>  Om u kennis te laten maken met onze nieuwe app, bieden wij voor de maand juni 
onze  misboekjes gratis aan. Vanaf juli kunt u de misboekjes downloadendoor een 
jaarabonnement af te sluiten.


