
JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN REDACTIE OVER 2018

We namen afscheid van Boukje Lambregtse, die vanuit het bestuur meer dan 10 jaar redactielid was. 
We zijn haar dankbaar voor haar inzet. In haar plaats kwam Anja den Otter. De redactiecommissie is 
driemaal bij elkaar geweest om over de inhoud van nieuwe nummers te spreken.

Naast 8 ‘gewone’ uitgaven verscheen voor de maanden april en mei voor het eerst een glossy, 
getiteld: Vrouw.

Meditaties: De meditaties werden geschreven door leden van het bondsbestuur. De meditatie bij het
paas- en kerstprogramma werd geschreven door een van de samenstellers van dit programma.

Bijbelstudies: In totaal werden 13 studies geplaatst, grotendeels gemaakt door christelijk 
gereformeerde predikanten. Er waren 5 studies uit het Oude Testament (twee uit Exodus en een uit 
Jesaja en Ezechiel en een over een Psalm). Uit het Nieuwe Testament: een studie uit het evangelie 
van Mattheus en Lucas, drie over Handelingen, een over de brief aan de Filippenzen en een studie 
over een diverse vrouwen in de Bijbel. Er werd een start gemaakt met de brief aan Efeze (2 studies). 
Samen met de vragen en verwerkingsvormen bieden deze studies de mogelijkheid om in 
groepsverband op een goede manier met en rond de Bijbel bezig te zijn.

Programma’s bij christelijke feestdagen: Er werd een Paas- en een Kerstprogramma 
opgenomen, gemaakt door resp. verenigingsleden van Vlaardingen en een verenigingslid van 
Mijdrecht, samen met haar echtgenoot. Fijn dat elke keer weer leden bereid zijn om deze te maken.

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. Door gebruik te maken van de verwerkingsvormen hebben de leden 
gelegenheid op een creatieve manier het bijbelgedeelte te verwerken. We zijn blij met hun bijdragen.
 
Artikelen: In elke uitgave werden ook enkele artikelen geplaatst. Om wat titels te noemen:
Een Angolese vrouw vond de weg naar de Kandelaar, Herinneringen van een zendingsbusje, 
Opgeruimd staat netjes!, De Herberg in beweging, Dopen in het land van Boeddha, Gezinsmoment 
Kerst, Met kinderen praten over Kerst. Ook besprak drs. J. Vuijk drie maal een gedicht. In de glossy 
kwamen twee gedichten van Jeannet de Jong over twee vrouwen uit de Bijbel: Hanna en Anna.

Column: In elke gewone uitgave stond een column paSTORY geschreven door mw. A. Visser-van der
Beek. Boeiend om te lezen.
 
Ziekenhoekje: Mw. Ada Kroon-Nieuwkoop schreef in elk blad (uitgezonderd de glossy) ‘Troost voor 
en van zieken’. Door gebruik te maken van de adresgegevens in deze rubriek kunnen de verenigingen 
oudere en zieke verenigingsleden een kaart sturen als troost en bemoediging. Mw. Kroon voegde 
meestal een passend gedicht toe.

Nieuws van Comité Vrouwenbonden: Haags nieuws werd drie keer geplaatst. Het laat ons zien 
wat er landelijk politiek speelt wat betreft onderwerpen die voor christenvrouwen van belang zijn.



Boekbesprekingen: In maart, september en december werden boekbesprekingen geplaatst, 
gemaakt door mw. Connie Westerterp-Mes. Ook in de glossy stonden boekbesprekingen. Ze zijn een 
goede hulp bij het kopen van een boek.

Verslagen: Er was een bijdrage over de Bijeenkomst Platform Waarden en Normen, een verslagje 
van de afsluiting van de financiele actie en een fotoverslag van de CGK-Vrouwendag

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?:  Vier keer besprak mw. Mien van der Klis de Bijbelse vrouwennaam van een 
vereniging: goed om meer te weten over de achtergrond van de naam van je vereniging/kring

Diversen: Ten behoeve van de actie werden bijdragen geplaatst van de hand van Margot de Greef, 
Tabitha Kieviet en Petra Petersen. Zij zijn ontwikkelingswerkers, respectievelijk in Haiti, Senegal en 
Papouea Nieuw Guinea. Deze bijdragen zorgden voor informatie en motivatie om actie te voeren. 
We maken geregeld dankbaar gebruik van foto’s van Annemarie Klaassen.

CGK-Vrouw: het blad CGK-Vrouw had op 31 december 2018 1741 abonnees.

Wij horen het graag, wanneer u suggesties heeft of voorstellen ter verbetering. Wij zijn dankbaar dat 
God ons de mogelijkheid gaf om het blad ‘CGK-Vrouw’ te maken en vertrouwen op wat Hij daarin doet
in de toekomst.
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