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Van de voorzitter 

 
Je zult het vast niet gemist hebben, er komen verkiezingen aan. Volop stemadvies! Het lijkt soms wel of het vooral gaat 

over onze portemonnee. Echter bij ons is het motto: Geef geloof een stem. Weet je waarover het werkelijk gaat?  
Lees dan eens de verkiezingsprogramma’s. Elke partij heeft een eigen verkiezingsprogramma. Bij de meeste partijen is dit 

een dik rapport. Sommigen hebben ook een eenvoudige versie, de ChristenUnie heeft beide. In het verkiezingsprogramma 

staat wat de partij belangrijk vindt voor Nederland.  
De ChristenUnie is een christelijke partij. De mensen van de ChristenUnie geloven in God en in Jezus. Ze lezen de Bijbel. 

Ze vinden het belangrijk dat alle mensen naar God luisteren.  Dat is waar het mijns inziens om gaat. En daarnaast worden 

er nog  drie belangrijke argumenten gegeven:  

1. Vrijheid om te geloven 

De ChristenUnie is zuinig op de christelijke wortels van Nederland. We moeten onze vrijheid verdedigen, onder meer 

tegen het islamitisch jihadisme. We komen op voor waarden als naastenliefde en geloofsvrijheid. We willen niet dat 

de vrijheid van onderwijs wordt aangetast en we strijden tegen de opvatting dat geloof achter de voordeur hoort. 

Mensen moeten zich vanuit hun geloof kunnen inzetten voor ons land.  

 

2. Omzien naar elkaar 

De ChristenUnie wil een samenleving waarin we omzien naar elkaar. We moeten zorgen dat mensen waardig ouder 

kunnen worden, dat iedereen meetelt, ook mensen die geen stem hebben in de Tweede Kamer. We komen 

bijvoorbeeld op voor vervolgde christenen, mensen die moeten vluchten voor oorlog en onderdrukking, gedwongen 

prostituees, het ongeboren leven en mensen met het syndroom van Down. 

 

3. Toekomst voor gezinnen 

De ChristenUnie investeert in gezin en familie. Onze samenleving begint daar. Daarom een gezinsvriendelijk 

belastingsysteem en extra geld voor kinderen en gezinnen. Met meer vrijheid voor ouders om zelf te kiezen hoe ze 

werk en gezin combineren of als mantelzorger voor familie zorgen. En we doen er alles aan om een gezonde 

schepping door te geven aan onze kinderen.  

 

Nog meer redenen nodig om op 15 maart op de ChristenUnie te stemmen? Geef uw geloof 

een stem! 
 

Jan Luursema, Voorzitter afdeling Overbetuwe 

 

Uit de fractie 

De laatste dagen voor de landelijke verkiezingen!                                                                                                               

Er staat veel op het spel: een hoopvolle toekomst voor onze kinderen!                                                                  

Een samenleving waarin iedereen meetelt, waar we naar elkaar omzien, waarin je vrij bent in wat je gelooft.                                                                                                                          

Doet u mee met folders verspreiden en de oproepen via de mail?  Geef geloof een stem: Stem ChristenUnie! 

In de fractie zijn we al aan het denken over  de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.                 

We hebben versterking nodig!  In januari is Harry Bruggema gestopt met zijn werk voor de fractie, ook vanaf deze 

plaats willen wij hem hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de ChristenUnie. Wilt u erover nadenken om mee te 

schrijven aan ons verkiezingsprogramma, op onze kieslijst te staan en/of betrokken te zijn bij ons raadswerk?  

Laat het ons weten, U bent van harte welkom!  Meld u aan via fractie@overbetuwe.christenunie.nl. 

 

 

 

Hanny van Brakel 
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Gerdien van 

Binsbergen 

 

 

 

 

Henriëtte Bos 
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Word jij raadslid? 

Op woensdag 19 april organiseert de Griffie een avond waarbij uitleg gegeven wordt over alle manieren om zèlf 

politiek betrokken te worden. Van eenmalige actie tot aan raadslid worden. Deze avond is voor alle inwoners die graag 

mee willen beslissen over het beleid in onze gemeente. 

Wij hopen natuurlijk dat ook u het leuk vindt om deze avond mee te maken en dat u zich aanmeldt!  

Tijdstip: woensdag 19 april van 19.30-21.30 in het gemeentehuis in Elst.                                                          

Aanmelden kan bij: griffie@overbetuwe.nl  maar u kunt natuurlijk ook  met ons contact opnemen:  

fractie@overbetuwe.christenunie.nl  of gewoon even bellen:  0488-491793 dan melden wij u aan!  

NLdoet en ChristenUnie Overbetuwe: een goede combinatie! 

Net als voorgaande jaren, heeft ChristenUnie Overbetuwe ook dit jaar weer meegedaan met NLdoet. Op vrijdag 10 
maart hebben raadslid Hanny van Brakel en de bestuurssecretaris Marian Wieringa meegewerkt aan een mooie 
verrassingsmiddag bij Woonzorgcentrum Tertzio in Elst. Er waren veel ouderen aanwezig, die genoten van muziek en 
een hapje en drankje.  

Op zaterdag 11 maart hebben twee Heterense burgerleden van de raadsfractie zich 
ingezet voor hun dorp. Daar was dit jaar te kiezen uit meerdere projecten, 
gecoördineerd door burgerinitiatief #HeterenSociaal. Zo 
hebben de burgerleden geholpen bij de catering van de dag, is er zwerfafval opgeruimd 
op en om het terrein van jongerencentrum Insula, werd er gewandeld met bewoners van 
zorgcentrum Liefkenshoek en zijn er mooie gesprekken en contacten ontstaan. 

Als lokale ChristenUnie-afdeling kijken we terug op twee mooie dagen. De 
organisatiekracht en betrokkenheid van verenigingen en individuen in onze gemeente 
zijn duidelijk aanwezig. "Het is inspirerend om te zien dat er zoveel mensen zijn, die zich 
belangenloos en vrijwillig inzetten om de wereld een beetje beter te maken", aldus 
raadslid Hanny van Brakel. "Op een unieke manier en binnen individuele mogelijkheden 
werkt iedereen samen om een krachtig verschil te maken". En dat past bij ons! 

 

Financiën 
Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om een gift te geven aan uw plaatselijke afdeling. Deze gift is, net als uw 
lidmaatschap aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ons rekeningnummer is NL51INGB0007232683 ten name van de 
ChristenUnie Overbetuwe. Alvast onze dank! 
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ChristenUnie afdeling Overbetuwe 
Voorzitter: Jan Luursema, Kievitshof 7, Elst, 0481 - 350815 
Penningmeester: Arie Abbink, Horizon 124, Elst, 0481-377144 

Secretaris: Marian Wieringa: ,Brittanjesingel 60, Zetten, 0488 – 769011 
Lid: Gerdien van Binsbergen, Ligusterstraat 13, Heteren, 026-4721190 
Email: mcwieringa@overbetuwe.christenunie.nl 
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      Fractie ChristenUnie Overbetuwe 
                    Raadslid : Hanny van Brakel-Huijgen, Randwijk, 0488-491793     
                    Burgerleden:  
                    Annemien Haveman-Nies, Zetten, 0488-421148 
                    Henriëtte Bos, Heteren, 026-7502477 
                    Gerdien van Binsbergen, Heteren,026-4721190 
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Gerdien van Binsbergen 
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