
JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN REDACTIE OVER HET JAAR 2016 
 

Mw. Ria Wüllschleger-Ester trad aan als redactielid. Zij kwam in de plaats van mw. C. Westerterp-Mes, die 11 jaar 

deel uitmaakte van de redactie. Wij zijn haar hiervoor zeer erkentelijk. Mw. Wüllschleger-Ester zal zich samen met 
de anderen inzetten voor het maken van de uitgaven van ‘CGK-Vrouw’, zoals het blad sinds februari 2016 heet. De 

redactiecommissie is driemaal bijeen geweest. 
 

Meditaties: Deze werden geschreven door leden van het bondsbestuur. De meditatie bij het paas- en 
kerstprogramma werd geschreven door een samenstelster. 

 

Bijbelstudies: Er werden in totaal 13 studies gemaakt door verschillende predikanten, theologen en een EO-
medewerkster. Er waren 5 studies uit het Oude Testament (Exodus en 1 Samuel en 2 Koningen, Esther en een 

Psalm). Uit het Nieuwe Testamen:  3 studies uit het evangelie van Johannes, twee studies over Mattheus, 2 over 
Handelingen en een studie over een gedeelte uit Efeze.  

 

Programma’s bij chr. feestdagen: Er werd een Paas- en een Kerstprogramma opgenomen, gemaakt door 
verenigingsleden van resp. Midwolda en Ouderkerk aan de Amstel. 

 
Verwerkingsvormen: Bij 10 Bijbelstudies werden verwerkingsvormen gemaakt door de Commissie 

Verwerkingsvormen Bijbelstudies. De dames Hoogenboom en Plantinga werden opgevolgd door mw. A. Den Otter-
van den Berg en mw. G. de Jong-Prins. We zijn blij met hun creatieve bijdragen. 

  

Artikelen: Er werden artikelen opgenomen over vluchtelingenwerk,  kruissymbolen, de vrouw in Spreuken 31, de 
nieuwe website, mooi van binnen, kerkrecht, justitiepastoraat, koningin Wilhelmina, koninklijk dienen, beeldende 

therapie en je zelfbeeld, de vrouwenbijbel en kerstfeest in de Syrisch-orthodoxe kerk. Drs. J. Vuijk besprak 2 maal 
een gedicht. 

 

Tussenbeide wordt Tweeluik: Nadat zij jaren trouw bijdragen instuurden, namen we afscheid van mw. A.T. 
Maris-de Kleine en mevrouw C.T. Boerke. Er werd gestart met een Tweeluik, waarin vriendinnen, een moeder en 

dochter of 2 predikanten over onderwerpen, passend bij het thema van het blad, schreven. Dit gebeurde 7 keer. 
 

Vrouw Vandaag: Voor deze rubriek schreven 6 vrouwen hun verhaal.  
 

Ziekenhoekje: Mevrouw A. Kroon-Nieuwkoop verzorgde in elk nummer de rubriek ‘Troost voor en van zieken’ 

waarbij het contact met oudere en zieke verenigingsleden aandacht krijgt. We zijn blij met haar betrokken en 
zorgvuldige bijdragen. 

 
Nieuws van Comité Vrouwenbonden: Haags nieuws werd 7 keer geplaatst.   

 

Van de redactie: In deze rubriek werd u op de hoogte gehouden van bonds- en algemeen nieuws. Zes maal 
werd aandacht gegeven aan de website van CGK-Vrouw: CGK/online. 

 
Wij lazen voor u...:. In de twee themanummers werden boekbesprekingen geplaatst, gemaakt door mw. C. 

Westerterp-Mes, alsmede in het nummer dat voor de zomer uitkwam.  

 
Agenda: de uitnodigingen voor de activiteiten van de kringen werden geplaatst en de data van de CGK-

Vrouwendag en de themadagen. 
 

Verslagen: Er was een verslag te lezen van een moeder/kind weekend in verband met de Actie, een verslag van 
de CGK-Vrouwendag en de daar gehouden workshops. Ook de lezing van de CGK-Vrouwendag door evangelist 

Jurjen ten Brinke werd opgenomen, alsmede een verslag van een zendingsconferentie. 

 
Even Contact: Mw. H. den Hertog-van ’t Spijker legde in elke uitgave ‘even contact’, waarbij ze soms verwees 

naar een jubileum of andere belangrijke gebeurtenis in het verenigingsleven. 
 

Wat zegt een naam?:  Er werd gestart met een rubriek over de namen van de verenigingen. Mw. W.A. van der 

Klis verzorgt deze rubriek. 
 

Diversen: Voor de ‘Actie moeder en kind-weekenden’ werd enkele keren een bijdrage geplaatst. We zijn blij dat 
we gebruik kunnen maken van foto’s van mw. Ter Beek.  

 



CGK-Vrouw: het bondsblad had op 31 december 2016 1861 abonnees. 
 

Wij horen het graag, wanneer u suggesties heeft of voorstellen ter verbetering wilt doen. Wij zijn dankbaar dat 

God ons de gelegenheid gaf om dit stukje werk in Zijn Koninkrijk te doen. In afhankelijkheid van Hem willen we 
daarom graag verder gaan. 

 
 

redactieleden:  
J.W. Boode-Nijhuis 

N.E. Buijs-van der Wiel 

H. den Hertog-van ’t Spijker, voorzitter 
B. Lambregtse-Miedema 

J.M.H. Lanser-Meijerink 
L.C. Vos-Kunst, secretaresse 

H.P. Wüllschleger-Ester 

 

 


