
 Christelijk Geluid  
Nieuwsbrief van de ChristenUnie in de Overbetuwe 

G Nieuwsbrief van de ChristenUnie in de 

Overbetuwe Geluid 

 Geluid 

Geluid 
             Nieuwsbrief van de ChristenUnie in de 

Overbetuwe 

 
 

Jaargang 17 nummer 1           maart 2018. 

 

Van de voorzitter 

Kent u de mensen van de ChristenUnie? Weet u waar zij voor staan? Weet u waar de mensen in de fractie voor staan? Zij geloven 

dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij hen aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Zij geloven dat het in onze 

samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Jij ook? Wij laten ons als 

christelijke partij inspireren door de Bijbel en leiden door Jezus. De Bijbel roept ons op om recht te doen, 

trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8). Christelijke uitgangspunten 

die relevant zijn voor Overbetuwe.  De ChristenUnie is een landelijke netwerkpartij, van christenen voor 

alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor 

Nederland, voor Overbetuwe. Jij ook?  

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen maanden is er veel werk verzet. Het bestuur 

is heel dankbaar dat velen daaraan een bijdrage hebben kunnen leveren. Er is een prachtig verkiezingsprogramma uitgewerkt 

met als motto ‘Geef geloof een stem, ook in 2018’. De ChristenUnie is een partij in de samenleving en dat willen we de komende 

4 jaar ook weer zijn in de Overbetuwe. De campagne loopt nu op volle toeren. Op tal van plaatsen nemen we deel aan het debat 

(zie voor alle data en plaatsen onze site). De kandidaten vertellen graag waarom de ChristenUnie een stem waard is! Ook via de 

media is de ChristenUnie op tal van plaatsen zichtbaar en hoorbaar. Wil je ook een kleine bijdrage leveren. We vragen je met 

een kleine inspanning mee te werken aan een mooi resultaat. En je kunt echt iets betekenen. Als ieder ChristenUnie lid in de 

Overbetuwe met 10 mensen spreekt bereiken we samen honderden mensen. Concreet hebben wij de volgende vragen:   

a) Wil je bidden voor de verkiezingscampagne? Wil je bidden voor het werk van de kandidaten, het campagneteam en de 

vele vrijwilligers. 

b) Wil je in gesprek gaan met je familie, vrienden en kennissen over de ChristenUnie? Wil je vragen of zij ook de 

ChristenUnie willen steunen met een stem! Wil je daarbij vooral in gesprek gaan met de jongeren?  

c) Als je op sociale media zoals Facebook, Twitter of Instagram zit, wil je dan aandacht vragen voor de ChristenUnie en 

helder maken op wie je stemt. 

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Onze oproep is: geef uw geloof een stem! 

Jan Luursema, voorzitter kiesvereniging Overbetuwe 

Kieslijst 2018 

1 Hanny van Brakel - Huijgen  Randwijk         10 Hetty Wieringa  Elst 

2 Henriette Bos  Heteren    11 Judith Westerink  Heteren 

3 Gerdien van Binsbergen  Heteren        12 Chris Stalman  Zetten 

4 Roy Hilvers  Elst     13 Reinier Sanders  Heteren 

5 Jan Luursema  Elst     14 Elly Vergunst- van Schaik  Heteren 

6 Marian Wieringa  Zetten    15 Peter van Lonkhuyzen  Heteren 

7 Arie Abbink  Elst     16 Gert-Jan Budding  Randwijk 

8 Harry Bruggema  Elst    17 Henk Oosterom  Zetten 

9 Gineke Putters  Zetten     18 Annemien Haveman  Zetten  

Fotowedstrijd 
In het kader van de verkiezingen organiseren we een fotowedstrijd! Maak een foto die een item uit ons 

verkiezingsprogramma illustreert en win een leuke prijs: een pakket van de landwinkel in Heteren. De 

voorwaarden zijn: De wedstrijd is voor inwoners uit de gemeente Overbetuwe, de foto die een item uit 

ons verkiezingsprogramma illustreert moet binnen de gemeente gemaakt zijn, graag met een korte 

toelichting. De foto’s kunt u tot en met 21 maart a.s. mailen naar:  

henriettebos@overbetuwe.christenunie.nl. Voor meer informatie zie onze site. 
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Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal 
De ChristenUnie Overbetuwe heeft het verkiezingsprogramma voor deze periode ook beschikbaar in eenvoudige taal. Hiermee 
is het toegankelijker voor diverse groepen zoals laaggeletterden, mensen die het Nederlands (nog niet) goed beheersen en 
kinderen. Dit programma is te lezen via onze site of hier te downloaden. 

 
 
Uit de fractie 
 
Laatste raadsvergadering 
Op 20 februari jl.  was de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart. 
Het was de taak van ons raadslid Hanny van Brakel om waarnemend Raadsvoorzitter te 
zijn van deze vergadering omdat de burgemeester ziek was. Zij mocht daarbij de 
ambtsketen dragen. De meeste van haar taken waren de afgelopen jaren niet zo 
zichtbaar, daarom was dit wel een mooie afsluiting van haar functie als waarnemend 
Raadsvoorzitter. 
Eén van de onderwerpen deze avond waren de plannen voor de Wanmolen in Zetten. 
De ChristenUnie heeft een amendement ingediend om het raadsbesluit aan te 
scherpen en te voorkomen dat het proces vertraging zou oplopen. Dit amendement is 
met een meerderheid aangenomen. Hierdoor wordt het scenario dat door het College 
is voorgesteld, verder uitgewerkt waarbij zowel de mogelijkheid voor twee als voor drie 
zaaldelen zal worden onderzocht. Uiteindelijke besluitvorming zal in de raad worden 
besproken nadat plannen verder zijn uitgewerkt. Het amendement is te vinden op de 
website van de raad. 
Heeft u dit gemist en wilt u het videoverslag van deze vergadering nog bekijken en 
beluisteren dan kan dat door hier te klikken. 

 

 
Afscheid Annemien Haveman 

Tijdens de fractievergadering op 13 februari hebben we afscheid genomen van Annemien Haveman. Na 
een poosje lid te zijn geweest van het bestuur van de vereniging heeft ze lange tijd deel uitgemaakt van 
de fractie waar ze vooral de laatste jaren zich heeft ingezet op het gebied van zorg en alle vragen die 
daarmee samenhangen. Geen gemakkelijke taak in de tijd van de decentralisatie. Haar expertise en 
enthousiasme hebben zeker invloed gehad op het huidige beleid van de gemeente. Belangrijk waren 
altijd de zorg op maat, ook voor mensen die omwille van geloofsovertuiging of andere redenen een iets 
andere vorm van begeleiding wilden of nodig hadden en de zorg voor hen die tussen de wal en het schip 
dreigden te vallen. Het afscheid werd luister bijgezet door Friese oranjekoeken en de aanwezigheid van 
Arie Abbink, onze penningmeester. Helaas hield ziekte Harry Bruggema weg van de vergadering. 
Annemien, het was een plezier om je in de fractie te hebben en als je je ooit mocht bedenken en terug 
wilt komen, is er altijd plaats voor je. Het  ga je goed! 

 
 
Vrijwilligers in het zonnetje 
Het is inmiddels een goed gebruik dat ChristenUnie Overbetuwe ieder jaar 
vrijwilligers in het zonnetje zet. Hiermee spreken we onze waardering uit voor 
vrijwilligerswerk binnen onze gemeente.  
Op 21 februari 2018 was de beurt aan Stichting 4WD.Care. Dit gebeurde in een 
ontmoeting van een afvaardiging van ChristenUnie Overbetuwe met het bestuur 
van de stichting.  
Stichting 4WD.CARE vindt: dat wij allen een verantwoording hebben als mens om 
te zorgen voor mensen. Dit doen wij door de kwetsbare mensen in onze 
samenleving te ondersteunen onder de naam “mensen zorgen voor mensen” en 
door jaarlijks een 4X4 hulptransport te organiseren onder de naam “4WD 
supporting Bosnia”.  
Onder deze vrijwilligers zijn tegenwoordig ook mensen die zelf een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Nederlanders en 
statushouders helpen mee met inzamelen, sorteren en inpakken van kleding of het opknappen van meubels. Door middel van 
het opdoen van ervaring binnen de stichting worden statushouders integratiekansen geboden. Ook worden kansen geboden op 

https://overbetuwe.christenunie.nl/l/library/download/1194853
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=OverBetuwe&ListId=59a83b65-841c-4c46-8acb-c305ed112241&ReportId=482dbf8b-66d5-4810-b53f-ba9e6f17de7e&EntryId=dc82ea7a-0629-477e-b356-275aa48aaf19&searchtext=
https://channel.royalcast.com/overbetuwe/#!/gemeenteoverbetuwe/20180220_1


weg naar werk. Voor deze activiteiten beschikt de stichting sinds een aantal jaren over een nieuw magazijn met werkplaats en 
keuken op het industrieterrein in Andelst.  
Het werk van 4WDCare dient op deze manier meerdere doelen waarbij ook zeker ondersteuning aan mensen binnen 
Overbetuwe. Kijk voor meer informatie op www.stichting4wdcare.nl  
Dit mooie en enthousiaste initiatief is door ChristenUnie Overbetuwe gewaardeerd met een bloemetje en een traktatie voor de 
vrijwilligers.  
Op de foto links het bestuur van 4WD.care: Jacqueline Zwijnen, Hans Saris en Jolande Cornelissen. Rechts de nummers 1 en 2 
van onze kandidatenlijst: Hanny van Brakel en Henriëtte Bos.  

 
 
Gebedspunten 

Wij vragen uw gebed voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u bidden voor ons 
gemeenteraadslid Hanny van Brakel, het zijn voor haar extra drukke weken met alle 
verkiezingsdebatten en andere campagneactiviteiten. Bid dat wij onze standpunten goed kunnen 
overbrengen en ons werk vrucht mag dragen. 
Wilt u ook bidden voor de Tweede Kamerfractie en onze ministers en staatssecretaris. 

 
 
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! 
 

 

Fractie ChristenUnie Overbetuwe 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Adressen 
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: Harry Bruggema, Jonagold 4, Elst, 0481-376431 
Email: mcwieringa@overbetuwe.christenunie.nl 

www.overbetuwe.christenunie.nl 

      Fractie ChristenUnie Overbetuwe 
                    Raadslid : Hanny van Brakel-Huijgen, Randwijk, 0488-491793     
                    Burgerleden:  
                    Henriëtte Bos, Heteren, 06-18746961 
                    Gerdien van Binsbergen, Heteren,026-4721190  
                    Roy Hilvers, Elst, 0481-354325 
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