
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  

HHaavvee  yyoouu  nnoottiicceedd  tthhee  ttwwoo  llaarrggee  bbaannnneerrss  aass  yyoouu  eenntteerr  tthhee  wwoorrsshhiipp  hhaallll  eeaacchh  wweeeekk?? 

OOrr  tthhee  wwaallll  mmuurraall  aass  yyoouu  mmaakkee  yyoouurr  wwaayy  uupp  ttoo  tthhee  WWoorrsshhiipp  HHaallll..  

EEvveerr  wwoonnddeerreedd  hhooww  tthhee  OOiikkooss  ggoott  iittss  nnaammee??    OOrr  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  

ffaaiitthhffuullllyy,,  wweeeekk  aafftteerr  wweeeekk,,  bbrriinngg  tthhee  cchhuurrcchh  bbuulllleettiinn  ttoo  lliiffee  iinn  

pprriinntt  aanndd  oonn--lliinnee..  

  

EEaacchh  ooff  tthhiiss  iiss  jjuusstt  oonnee  ffaacceett  ooff  tthhee  CCoommmmss  CCoommmmiitttteeee  aatt  wwoorrkk..    IItt  

pprroovviiddeess  aaddvviiccee  ttoo  BBPPMMCC’’ss  ccoommmmiitttteeeess  oonn  tthhee  uussee  ooff  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  cchhaannnneellss  tthhaatt  wwiillll  eexxtteenndd  tthhee  rreeaacchh  aanndd  eennhhaannccee  

tthhee  iimmppaacctt  ooff  mmeessssaaggeess..  

  

WWee  ccoommpprriissee  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccoonnggrreeggaattiioonnss..    

TThheerree  aarree  ooppeenniinnggss  ffoorr  wwiilllliinngg  hhaannddss  ttoo  ccoommee  aalloonnggssiiddee  aanndd  hheellpp..    

  

--  EEddiittoorrss..    EEddiitt  ((NNOOTT  wwrriittee))  ccooppyy  ooff  ppuubblliicciittyy  mmaatteerriiaallss  ffoorr  

llaanngguuaaggee  aanndd  aaddhheerreennccee  ttoo  BBPPMMCC  bbrraannddiinngg  gguuiiddeelliinneess..  

  

--  JJoouurrnnaalliisstt..    YYoouu  aarree  tthhee  CChhrroonniicclleerr,,  tthhee  oonnee  wwhhoo  iinntteerrvviieewwss  aanndd  wwrriitteess  aanndd  

bbrriinnggss  ttoo  lliiffee  tthhee  lliiffee  ooff  BBPPMMCC  aass  ccaappttuurreedd  iinn  ppiiccttuurreess  aanndd  tteexxtt  ffoorr  OOiikkooss  

aanndd  oouurr  wweebb  ssiittee..  

  

--  OOiikkooss  EEddiittoorrss..    OOrr  mmoorree  pprrooppeerrllyy,,  ppaaggee  llaayyoouutt  aarrttiisstteess..    YYoouu  ttaakkee  tthhee  

mmeessssaaggee  eeaacchh  wweeeekk  aanndd  sseeeekk  ttoo  ffoorrmmaatt  tthhee  ccoonntteenntt  ffoorr  ccllaarriittyy..    TThheerree  iiss  

lliimmiitteedd  ccoonntteenntt  eeddiittiinngg  ffrreeeeddoomm,,  bbuutt  hheeyy,,  yyoouu  ggeett  ttoo  rreeaadd  tthhee  nneewwss  bbeeffoorree  

eevveerryyoonnee  eellssee..  

  

--  OOiikkooss  PPrriinntteerrss..    MMaannyy  ssaayy  tthheeyy  pprreeffeerr  ttoo  wwoorrkk  qquuiieettllyy  aanndd  iinn  tthhee  

bbaacckkggrroouunndd..    IIff  yyoouu  aarree  oonnee  ooff  tthheemm,,  tthhiiss  iiss  tthhee  ppeerrffeecctt  ffiitt  ffoorr  yyoouu  

  

--  BBPPMMCC  WWeebbssiittee  SSuubb--CCoommmmiitttteeee..    IIff  yyoouu  hhaavvee  aann  iinntteerreesstt  iinn  wweebb  ssiitteess  aanndd  

ccaann  sseeee  yyoouurrsseellff  hheellpp  eexxppaanndd  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  oouurr  BBPPMMCC..ssgg  ssiittee,,  ssppeeaakk  ttoo  

uuss..    WWee  hhaavvee  ooppeenniinnggss  ffoorr  wweebb  mmeeddiiaa  ddeessiiggnneerrss  aanndd  aassssiissttaanntt  wweebb  mmaasstteerr..  

  

  

AAffrraaiidd??    UUnnssuurree??    NNoo  ttiimmee??    OOff  ccoouurrssee..    BBuutt  hheeyy,,  ccoommee  bbyy,,  ttrryy  iitt  oouutt  ffoorr  aa  ssppeellll  

aanndd  sseeee  iiff  tthhee  ssuuiitt  ffiittss..    YYoouu  mmaayy  ffiinndd  tthhaatt  GGoodd  ssttrreettcchheess  yyoouurr  aavvaaiillaabbllee  ttiimmee  aass  

yyoouu  mmaakkee  yyoouurrsseellff  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  HHiiss  sseerrvviiccee..  


