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Op weg 
 
Iets anders 
 
Inge Laan 
 
Deze keer neem ik de gelegenheid te baat om eens een ander onderwerp bij de kop te pakken. 
Dat komt omdat ik met Henk Bouwmeester al een bijzonder gesprek heb gehad over Gods 
almacht (zie p. 13). Daarin is al veel gedacht en uitgesproken… 
Deze keer zet ik eens de hele redactie in het zonnetje. Ik bewonder hen omdat het hun lukt 
iedere twee maanden een prachtig blad bij u in de brievenbus te laten bezorgen! Beseft u wel 
hoeveel tijd en aandacht dit kost, maar ook met hoeveel plezier zij dat voor elkaar krijgen?!  
 
Het proces gaat globaal als volgt: bijna twee jaar voordat het blad uitkomt wordt er al 
nagedacht over het onderwerp. De onderwerpen die u vorig jaar in de enquête hebt 
doorgegeven, zijn dus eventueel over enige tijd aan de beurt… Heb dus geduld! Vervolgens 
worden er schrijvers bij het onderwerp gezocht, gevraagd, wordt gewacht op antwoord, 
eventueel opnieuw gezocht, gevraagd, beantwoord… Daar kan enige tijd overheen gaan, maar 
ik moet zeggen: Martin is er erg goed in om predikanten te vragen voor het schrijven van de 
hoofdartikelen! De predikanten schrijven dan hun artikelen naar aanleiding van een richtlijn 
die is opgesteld door Martin en Riek. 
 
Later in een van de redactievergaderingen, ongeveer een jaar voordat het blad verschijnt, 
worden de onderwerpen voor de bijbehorende artikelen uitgedacht en de schrijvers erbij 
gezocht. Ook worden dan de eventuele boekbesprekingen (lang en kort) afgesproken. 
Daarna vult het blad zich verder met de verwerking bij de artikelen (door Nikè), uw reacties 
& ervaringen/meningen, de columns en de laatste pagina. Als laatste het hoofdredactioneel en 
Op weg. (Het is dat Fenny erachteraan zit, anders was ook deze waarschijnlijk niet op tijd 
binnen geweest…) 
Verder mag er natuurlijk niet te weinig en niet te veel tekst in WegWijs staan. Er moet ruimte 
blijven voor ‘wit’ om de leesbaarheid te vergroten en voor mooi beeldmateriaal om het 
leesplezier te verhogen. Over de foto’s mag de hele redactie meedenken. Wat zou u 
bijvoorbeeld voor foto bedenken op de cover bij Gods almacht?! In de redactie gaan mails 
rond met dat soort vragen! 
U begrijpt dat dit natuurlijk een zeer korte samenvatting is van al het werk dat wordt verzet. 
 
Als laatste wil ik een compliment geven aan Ali en Fenny, die er met zijn tweeën voor zorgen 
dat alles klopt en dat er naar de normen zoals wij die hebben opgesteld, geschreven is. Fenny 
zorgt er als laatste voor dat u dit alles kunt lezen in helder, begrijpelijk en correct Nederlands. 
En wat u waarschijnlijk niet weet is dat Marja Zwikstra nog ieder nummer hierin 
ondersteunend werk verricht! Bedankt redactie, voor al dit werk! 
 


