
 

JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN REDACTIE OVER HET JAAR 2017 

 

De dames Saskia van den Bor-van Leeuwen en Andry de Jong-Goedbloed traden aan als 

redactielid. Zij kwamen in de plaats van Janet Boode en Elly Buijs, die beiden 10 jaar of 

langer deel uitmaakten van de redactie. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. 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 van de dames die ook het programma 

samenstelde. 

 

Bijbelstudies: In totaal werden 11 studies gemaakt door chr. ger. predikanten en een 

theologe. Er waren 4 studies uit het Oude Testament (2 Koningen, Jesaja en een Psalm). Uit 

het Nieuwe Testament:  twee studies uit het evangelie van Marcus, twee studies over Lucas 

en twee over Handelingen en een studie over een gedeelte uit Openbaringen.  

 

Programma’s bij chr. feestdagen: Er werd een Paas- en een Kerstprogramma opgenomen, 

gemaakt door verenigingsleden van Almelo en Noordscheschut. 

 

Verwerkingsvormen: Bij de Bijbelstudies werden verwerkingsvormen gemaakt door de 

Commissie Verwerkingsvormen Bijbelstudies. De commissieleden zijn Dits v.d. Berg, Anja 

Den Otter-v.d. Berg en Gertine de Jong-Prins. Zij geven de leden gelegenheid om naast de 

vragen op een creatieve manier het bijbelgedeelte te verwerken en wij zijn blij met hun 

inbreng. 

  

Artikelen: Er werden artikelen opgenomen over ontwikkelingswerk in Mozambique en 

Brazilie, de toekomst, hulp aan ouderen (burenhulp en netwerk), 500 jaar reformatie, 125 



jaar CGK, kinderbijbels en het doorgeven van het Evangelie aan jongeren in het onderwijs en 

in de kerk. Ook de CBB zorgde voor een artikel.  

 

Tweeluik: Passend bij de thema’s van de diverse nummers, leverden een moeder en een 

dochter, vriendinnen of een leraar en een leerling een bijdrage. Dit gebeurde zeven keer. 

  

Vrouw Vandaag: Voor deze rubriek schreven vijf vrouwen een verhaal onder andere over 

thuisonderwijs/ homeschooling.  

 

Ziekenhoekje: Mw. Ada Kroon-Nieuwkoop schreef voor elk nummer de rubriek ‘Troost voor 

en van zieken’. Met de adresgegevens in deze rubriek kunnen de verenigingen oudere en 

zieke verenigingsleden een kaart sturen als troost en bemoediging. Mw. Kroon voegt 

geregeld een bijpassend gedicht toe. 

 

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

 

Van de redactie: In deze rubriek werd u op de hoogte gehouden van bonds- en algemeen 

nieuws. Vier maal werd aandacht gegeven aan de website van CGK-Vrouw: CGK/online. 

 

Wij lazen voor u...:. In een themanummer werden boekbesprekingen geplaatst, gemaakt 

door mw. Connie Westerterp-Mes. Dit gebeurde ook in het juninummer (zomer) en in het 

decembernummer (winter).  

 

Agenda: de uitnodigingen voor de activiteiten van de kringen werden opgenomen en de 

data van de CGK-Vrouwendag en de themadagen. 

 

Verslagen: Er was een impressie te lezen van de themadagen, een bijdrage over de 

financiele afsluiting van de actie voor de moeder en kind-weekenden, een verslag van de 

CGK-Vrouwendag en de daar gehouden workshops. Ook de lezing van de CGK-Vrouwendag 

door drs Els van Dijk werd opgenomen. 

 



Even Contact: Mw. Rieke 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?:  Zeven keer besprak mw. Mien van der Klis de Bijbelse naam van een 

vereniging; verhelderend en inzichtgevend. 

 

Diversen: Voor de actie ‘In actie voor 3 vrouwen’ werd een bijdrage geplaatst van de hand 

van Margot de Greef, Tabitha Kieviet en Petra Petersen, allen ontwikkelingswerkers, 

respectievelijk in Haiti, Senegal en Papouea Nieuw Guinea. Deze bijdragen bevorderen de 

motivatie om actie te voeren. 

We maken geregeld dankbaar gebruik van foto’s van mw. Ter Beek.  

 

CGK-Vrouw: het blad CGK-Vrouw had op 31 december 2017 1862 abonnees. 

 

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

zijn dankbaar dat God ons de mogelijkheid gaf om gezamenlijk het blad ‘CGK-Vrouw’ te 

maken. Vertrouwend op Zijn kracht en zegen willen we graag verder gaan. 

 

 

redactieleden:  

Saskia v.d. Bor-van Leeuwen 

Rieke den Hertog-van ’t Spijker, voorzitter 

Andry de Jong-Goedbloed 

Bouke Lambregtse-Miedema 

Marjon Lanser-Meijerink 

Laura Vos-Kunst, secretaresse 

Ria Wüllschleger-Ester 

 



 

 

 

 


