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Rapport van de commissie van redactie van De Wekker
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1. Samenstelling redactie
De generale synode van 2016 benoemde als leden van de redactie: mw. A.T. Peet-Vreman
en dr. A. Versluis (hoofdredacteur), en herbenoemde de volgende leden van de redactie: mw.
H. Bal-Dieleman, dhr. D.A. van den Bosch, drs. A.Th. van Olst, ds. H.K. Sok
(eindredacteur), en dr.ir. J.A. Voorthuijzen. Br. D.A. van den Bosch fungeerde als eerste
penningmeester en br. J.A. Voorthuijzen als tweede penningmeester. Het
redactiesecretariaat werd vanaf 1 jan 2017 uitgevoerd door br. J.A. Voorthuijzen.
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De redactieleden H. Bal-Dieleman, drs. A.Th. van Olst en ds. H.K. Sok hebben aangegeven
niet voor herbenoeming in aanmerking te komen. De redactie zal uw vergadering dienen met
een voorstel om in de aanstaande vacatures te voorzien.
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2. Beleid
Naast de bestaande instructie voor het deputaatschap, heeft de redactie van de synode geen
specifieke opdrachten meegekregen ten aanzien van het beleid. De generale synode van
2013 stemde in met het volgende missie-statement dat door de redactie was opgesteld: ‘De
Wekker heeft tot doel de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken vanuit een
hartelijke verbondenheid aan de Schrift en het gereformeerde belijden toe te rusten tot de
dienst van God, mede met het oog op de vragen die spelen binnen de kerken en onze
samenleving’, evenals met de bijbehorende strategie van vier aandachtsgebieden:
informeren, onderwijzen, becommentariëren en bezinnen. De bespreking op de generale
synode van 2016 heeft niet tot bijstelling van bovenstaande geleid. Om die reden heeft de
redactie ook in de periode 2017 tot heden in lijn met deze opdracht, bijbehorende missie en
strategie gewerkt. Daarbij vindt er uiteraard wel voortdurend bezinning plaats op de manier
waarop het beleid uitgevoerd moet worden.
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3. Uitvoering
De generale synode van 2016 besloot om ‘de redactie ernstig in overweging geven om het
kerkelijk zegel weer een plaats te geven in De Wekker’. De redactie heeft aan deze opdracht
gehoor gegeven, door met ingang van 12 mei 2017 het kerkelijk zegel als onderdeel van het
colofon, op pagina 2 van ieder nummer van De Wekker, op te nemen. In het daarop volgende
nummer van 26 mei, schreef de hoofdredacteur daar nog een korte toelichting bij. Om
grafische redenen ziet de redactie uit naar de nieuwe vormgeving van het kerkelijke zegel.
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Als enige deputaatschap van de CGK legt de redactie van De Wekker iedere twee weken
zichtbaar verantwoording af van haar werkzaamheden, door een nieuw nummer te
publiceren, waarvan iedereen in de kerken en daarbuiten kennis kan nemen. Om die reden
wordt in dit rapport volstaan met het memoreren van een aantal hoofdzaken.
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De redactie besloot een viertal nieuwe rubrieken te introduceren: (1) Apeldoornse Oogst:
waarin studenten aan de TUA de gelegenheid krijgen iets te schrijven over een deel van hun
scriptie; (2) Kerk op Orde: waarin aspecten van de kerkorde gepresenteerd worden; (3)
Opvoeden doe je zo: waarin aspecten van de christelijke opvoeding onder de aandacht van
de lezers gebracht worden en (4) Woordenschat: dat kernwoorden uit Schrift en belijdenis
verduidelijkt.
In 2016 traden vier redactieleden terug en werden twee nieuwe redacteuren aangesteld. De
omvang van het deputaatschap nam daarmee af van negen naar zeven leden. De redactie
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deed dit voorstel in de hoop dat het werken in kleinere samenstelling beter en soepeler zou
verlopen. De afgelopen periode heeft aangetoond dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
Tegelijkertijd betekende dit wel dat hetzelfde uitvoerende werk door minder schouders
gedragen moest worden. De redactie is dankbaar dat alle leden hiervoor in de afgelopen
periode de gezondheid en de kracht ontvingen. De redactie is ook dankbaar dat er buiten de
redactie een grote kring van medewerkers is, die met grote trouw zijn schouders onder het
werk wil (blijven) zetten. Sinds 2017 wordt de - onder lezers zeer gewaardeerde - rubriek
Kerk Actueel verzorgd door br. A. Kok. Br. en zr. Aalderink-de Bruijne namen ook in de
afgelopen periode de werving van advertenties voor hun rekening en zr. G. Sok-Uitslag
verzorgde opnieuw de abonneewerving. Het onderhoud van de website
(www.dewekker.com) werd gedaan door br. T. Vierbergen. Br. M. van Herk nam in de loop
van 2017 de taak van br. L. Walpot over om iedere uitgave van passende illustraties en foto´s
te voorzien. Voor het uitvoeren van interviews werd gebruikgemaakt van een enthousiaste
pool van freelancemedewerkers. Daarnaast mocht de redactie steeds weer een beroep doen
op een groot aantal scribenten. Ook vanuit het landelijk kerkelijk bureau (LKB) ontving De
Wekker ondersteuning.
Op verzoek van de generale synode 2016 heeft het LKB aan de redactie de vraag voorgelegd
of zij wil participeren in centraal rekeningbeheer voor alle deputaatschappen. De redactie
heeft besloten daar niet toe over te gaan, omdat de voordelen zeer beperkt zijn. Het
belangrijkste voordeel, namelijk dat hiermee een vierogenprincipe in de betalingsketen
ingericht wordt, is ook op andere manieren te bereiken. De redactie onderkent daarvan wel
de noodzaak en zal dit in de loop van 2019 invoeren. In haar afwegingen heeft de redactie
ook betrokken dat de financiering van De Wekker niet vanuit kerkelijke omslagen maar
vanuit abonnementsgelden en advertentieopbrengsten tot stand komt. Dat is een verschil met
andere deputaatschappen, zodat de meeste voordelen van centraal rekeningbeheer voor De
Wekker niet opgaan. Daarnaast zou participatie tot hogere doorbelasting van het LKB naar
De Wekker leiden, terwijl de redactie de kosten van het LKB de komende periode graag ziet
dalen.
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In 2017 bracht De Wekker op 28 april 2017 een nummer uit dat aandacht schonk aan het
besluit van de generale synode over homoseksualiteit. In het nummer van 27 oktober 2017
plaatste de redactie een verslag van de generale synode waarin besloten werd af te zien van
verdere deelname aan de GTU. In beide gevallen leidde dit tot intensieve reacties aan het
adres van de redactie. Dit kwam tot uitdrukking in brieven over de inhoud van de nummers
en een enkele keer intrekkingen van medewerking aan artikelen of meditaties. Daarbij klonk
soms ook het verwijt door dat De Wekker een spreekbuis van de generale synode is. Dat is
naar het oordeel van de redactie niet het geval, al wil zij wel de lijn van de kerkelijke
besluiten volgen in het geestelijk leiding geven aan de kerken. Iedere reactie die de redactie
bereikt wordt in een volgende vergadering zorgvuldig besproken. In de reacties aan het adres
van de redactie lijkt zich een patroon voort te zetten, dat ook al in de rapportage aan de
generale synode 2016 gemeld is: te weten een toename van spanning binnen de kerken en
een afname van begrip voor elkaar en een verminderd vermogen om naar elkaar te luisteren.
De redactie zoekt voortdurend naar wegen om verbindend te zijn naar alle kerken, eerlijk te
informeren en leiding te geven door heldere keuzes te maken in de onderwerpen die aan de
orde gesteld worden en hoe deze belicht worden. De redactie probeert daarbij moeilijke en
gevoelige onderwerpen niet uit de weg te gaan, maar wil ook niet polariseren. Reacties die
op de tafel van de redactie belandden waaierden uiteen van oproepen om nog duidelijkere
keuzes te maken, tot het verlangen dat De Wekker een platform wordt waarin alle meningen
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vrijelijk naast elkaar geventileerd kunnen worden. Te midden hiervan probeert de redactie
koers te houden en er tegelijkertijd voor te waken dat er inhoudelijk geen kleurloos, grijs
blad ontstaat. Daarbij was het ook in de afgelopen periode een zoeken naar balans tussen het
leveren van artikelen met goede, informatieve inhoud en bijdragen die gemakkelijker lezen
en toegankelijker zijn voor niet-theologen. Op die manier streeft de redactie ernaar dat De
Wekker door iedereen binnen de kerken gelezen kan worden.
Ook in de afgelopen periode heeft de redactie veel ruimte geboden voor het bredere
kerkelijke leven, met ruimte voor verslagen van classes en particuliere synoden en generale
synode. Met betrekking tot het nieuws uit de plaatselijke kerken en personen daarbinnen,
koos de redactie er bewust voor alleen die informatie in Kerk Actueel te plaatsen die de
redactie actief aangeboden werd. De redactie is van oordeel, anders dan de dagbladen, niet
aan nieuwsgaring te moeten doen. Het dilemma dat zich daarbij voordeed was dat een
schorsing van een predikant wel in RD en ND gemeld is en niet in De Wekker. De redactie
ziet graag dat besluiten van kerkelijke vergaderingen tijdig voor publicatie in Kerk Actueel
aangeboden worden.
4. Abonnementen en digitalisering
Het aantal abonnees schommelde ook in de afgelopen periode rond de 4000. Behoudens
enkele opzeggingen uit onvrede met besluiten van de generale synode kon De Wekker
rekenen op een zeer trouw lezerspubliek. Reguliere opzeggingen hadden veelal met
ouderdom te maken. Om het aantal abonnees op peil te houden, werden gerichte acties
uitgevoerd. Deze hebben een betere kans van slagen dan algemene acties en zijn ook minder
kostbaar. Gerichte acties waren het verspreiden van extra exemplaren bij gemeenten die in
Gemeente in Beeld voor het voetlicht gebracht werden en het aanschrijven van kerkenraden
om nieuwe leden, pasgehuwden, kerkenraadsleden en andere geïnteresseerden een gratis
proefabonnement van drie maanden aan te bieden. Door de abonneewerver werden alle
proefabonnees actief benaderd en dit leidde regelmatig tot nieuwe abonnees. De redactie van
De Wekker zou het toejuichen als het aantal abonnees sterk zou groeien. Zo is in de
afgelopen periode het percentage predikanten dat een betaald abonnement op De Wekker
heeft gestegen van 32% naar 33%. De redactie zou het waarderen als de leden ook plaatselijk
aangespoord worden om meer betrokken te zijn op het bredere verband van de CGK.
Eind 2016 kon de omzetting van alle Wekkers uit het archief van de TUA naar Digibron
afgerond worden. Bij de bespreking van het werk van deputaten op de generale synode 2016
kon daar al melding van gemaakt worden. Er werd door een team van tien vrijwilligers
gewerkt aan de correctie van vooral de oudste jaargangen (1930 en ouder). De redactie is
dankbaar voor de inzet van deze groep medewerkers en ziet mede door hun werk de
belangstelling voor de geschiedenis van de kerken groeien. Over bepaalde personen zijn
zelfs nieuwe boeken in voorbereiding.
De verwachting is dat tussen het schrijven van deze rapportage en de bespreking ervan op de
generale synode, De Wekker ook in digitale vorm beschikbaar komt. Dat moment wil de
redactie graag aangrijpen De Wekker bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
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5. Financieel beleid
Het jaar 2016 vertoonde een normaal patroon met een bescheiden positief resultaat van
€ 1869,-. 2017 eindigde in een positief resultaat van € 14.544,-. 2018 zal naar verwachting
uitkomen op een positief resultaat van ruim € 7000,-. Als gevolg hiervan is het vermogen
gegroeid tot € 313.500,-. De grote verschillen in het financiële resultaat zijn overwegend
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gerelateerd aan de uitgave van een jubileumnummer bij het 125-jarig bestaan van De
Wekker in januari 2016 en schommelingen in de advertentieopbrengsten. Terwijl tussen
2010 en 2019 de kosten van levensonderhoud gemiddeld met 12% zijn gestegen, kon het
abonnementsgeld in deze periode door zorgvuldig financieel beleid gelijk gehouden worden.
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In de rapportage aan de generale synode 2016 is aandacht besteed aan de vraag hoe met een
surplus van het vermogen omgegaan diende te worden. Een voorstel daartoe vanuit de
redactie werd, na bespreking met de desbetreffende synodale commissie, ingetrokken. De
afgelopen periode heeft de redactie nagedacht over een ander voorstel, maar toch besloten
daarvan af te zien. De reden hiervan is dat met het ophanden zijnde vertrek van ds. H.K. Sok
als eindredacteur de redactie zich bezint op de vraag of het vele werk dat de eindredacteur, in
een strakke cadans van iedere twee weken, uit moet voeren wel in alle redelijkheid bij een
nieuwe vrijwilliger belegd kan en mag worden. De redactie overweegt het aantrekken van
een betaalde ondersteuner, die het uitvoerende deel van de eindredactionele taken op zich
kan nemen. De extra kosten die dat met zich meebrengt kunnen zomaar tot gevolg hebben
dat de komende jaren met een negatief resultaat eindigen en op de reserves ingeteerd wordt.
De redactie heeft daarom besloten geen ander voorstel te doen voor een aftopping van de
financiële reserve.
6. Ten slotte
De redactie is dankbaar voor het werk dat verzet mocht worden, de bijzonder goede
samenwerking binnen de redactie en de waardering die regelmatig uitgesproken werd. De
redactie hoopt en bidt dat het werk van het deputaatschap mag bijdragen aan het geestelijke
welzijn van de kerken en haar leden. De redactie verlangt ernaar dat op deze manier een
bescheiden bijdrage aan Gods Koninkrijk geleverd mag worden en hoopt dat het werk mag
rusten op het fundament van de kerk: Jezus Christus (1 Kor. 3: 11-15). De redactie dankt u
voor het geschonken vertrouwen in de afgelopen periode. De Here zegene uw vergadering.
A. Versluis, hoofdredacteur
J.A. Voorthuijzen, secretaris

