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Rapport 6 van commissie 1 inzake het rapport van de redactie van De Wekker (9.14)
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Met dankbaarheid nam uw commissie notie van het rapport van de redactie van De
Wekker. Al lang is De Wekker het blad van onze kerken. En ook de afgelopen
verslagperiode heeft de redactie ervoor gezorgd dat er tweewekelijks een mooi nummer bij
de abonnees kwam. De Wekker heeft een belangrijke plaats waar het gaat om de binding
aan elkaar binnen het kerkverband en de gedachtevorming rond verschillende thema´s.
Uw commissie heeft met de redactie allereerst doorgesproken over twee observaties. Aan
de ene kant krijgt de commissie de indruk dat bijvoorbeeld het kerkblad van de Hersteld
Hervormde kerk meer dan De Wekker artikelen publiceert die ingaan op levens- en
geloofsvragen (vragen rond de toe-eigening en aanvechting bijvoorbeeld) en dat dat
inhoudelijk op een meer subjectieve, aansporende, invoelende manier gebeurt terwijl de
artikelen in De Wekker wat objectiever van toon zijn. Aan de andere kant wekte een blad
als De Waarheidsvriend bij ons indruk dat de thema's die daarin worden behandeld en de
inhoud van de artikelen niet heel veel afwijkt van wat in De Wekker verschijnt maar dat
die artikelen soms verrassender zijn door stijl en inhoud.
De redactie herkent de observaties. Het gesprek over inhoud en vorm van de artikelen
wordt bijna iedere redactievergadering gevoerd. De verschillen hebben er vooral mee te
maken dat beide genoemde bladen een minder brede achterban hebben. Qua themakeuze
wordt door de redactie gekeken naar wat leeft in de breedte van de kerken. De
Wekkerredactie probeert ook uit de breedte van de kerken scribenten te vragen maar men
vraagt wel voornamelijk CGK-scribenten. Men maakt geen langere series meer omdat
onderzoek uitwijst dat die minder gelezen worden. Dat beperkt echter wel de diepte die je
kunt bereiken.
Vervolgens kwam aan de orde wat de redactie op p. 3 r. 13 schrijft: dat zij niet aan
nieuwsgaring wil doen. De commissie vroeg zich af of De Wekker op die manier niet aan
relevantie inboet. De redactie legde uit dat de kerknieuwsredacteur nog steeds zo veel
mogelijk nieuws probeert te verzamelen en dat hem dat met de hem geschonken gaven ook
goed lukt. Tegelijk speet het de redactie dat een classis een besluit niet aan De Wekker had
meegedeeld maar dat besluit wel via de dagbladen de kerkleden bereikte. Daarover hebben
we doorgesproken. We kunnen inderdaad niet van de redactie verwachten dat zij de classes
achterna belt. Tegelijkertijd hebben we begrip voor classes die soms gevoelige zaken
bespreken en besluiten dat de uitkomst nog niet direct via De Wekker gedeeld kan worden.
Maar dan kunnen anderen daar wel lucht krijgen en gaan rondbellen om meer informatie.
Het zou volgens ons goed zijn als er kerkbreed een bezinning op gang komt hoe classes
met informatie en media kunnen omgaan. Tegelijkertijd roept uw commissie de classes op
zoveel als mogelijk informatie via De Wekker aan de kerkleden bekend te maken.
Ook spraken we over de bekendheid van De Wekker. Een landelijke actie voor meer
bekendheid kost veel geld en levert niet heel veel abonnees op. Wel wordt kerkenraden
nog steeds aangeraden om een gratis abonnement aan nieuwe leden en pas getrouwde
stellen uit te reiken. Ontlezing en vergrijzing werken echter niet in het voordeel van het
abonneebestand van De Wekker.
Zr. H. Bal-Dieleman en de brs. H.K. Sok, D.A. van den Bosch en A.Th. van Olst zijn
aftredend. Zij hebben zich jarenlang ingezet binnen de redactie. De overweging op p. 4 r.
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11-13 is intussen een besluit geworden en de medewerker is aangesteld en per 1 september
met de werkzaamheden begonnen.

5

Besluiten
Uw commissie stelt de generale synode voor als volgt te besluiten:
- het werk en beleid van deputaten goed te keuren;
- opnieuw deputaten te benoemen.
D.J.T. Hoogenboom, rapporteur

