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Van de voorzitter 

 
Wij laten ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij, van 

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

Er is nu een nieuw kabinet! Zestien dienaren van de Kroon én van de samenleving. En daar zijn ook twee ministers van de 

ChristenUnie bij: Carola Schouten en Arie Slob. Ook leveren wij een staatssecretaris: Paul Blokhuis. ‘Zo waarlijk helpe mij 

God Almachtig’ spraken zij uit.  Indrukwekkende momenten. Wij zijn blij dat het kabinet nu aan de slag kan en zijn 

dankbaar voor onze mensen erin en uiteraard wensen wij alle bewindslieden veel wijsheid en zegen toe! 

 

Ook in de Overbetuwe wordt volop gewerkt. Sinds de start van de gemeente Overbetuwe in 2001 is de ChristenUnie 

vertegenwoordigd in de raad en dat willen we graag blijven. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het nieuwe lokale 

verkiezingsverkiezingsprogramma. Harry Bruggema en Nico Haanappel zijn in overleg met de leden van de fractie aan de 

slag gegaan. En ze hebben er iets moois van gemaakt! Op de ledenvergadering op 16 november gaan we hier uitgebreid 

aandacht aan geven. 

 

Daarnaast is gewerkt aan een kandidatenlijst en mochten we een mooie lijst samenstellen. We kunnen de komende 

verkiezingen opnieuw in met mw. Hanny van Brakel-Huijgen als lijsttrekker. Zij wordt door het bestuur voorgedragen.  Als 

volgers op de lijst staan Henriette Bos (1963) en Gerdien van Binsbergen (1980). Zij  hebben samen al vele jaren ervaring 

als burgerleden. Ondertussen is er sprake van vernieuwing met de inbreng van Roy Hilvers (1985) als burgerlid. En ook 

met de daarop volgende mensen heeft de ChristenUnie een sterke kieslijst met veel variatie. Wij zijn er als bestuur van de 

ChristenUnie erg dankbaar voor.  

 

Zij gaan zich samen inzetten voor een programma van hoop voor Overbetuwe dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen 

aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een 

dienstbare en rechtvaardige overheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.  

 

Samengevat is onze  kernboodschap:  De ChristenUnie:      

➢ Zorgt dat iedereen meetelt;  

➢ Investeert in de toekomst van kinderen;  

➢ Komt op voor (godsdienst)vrijheid  

Op donderdag 16 november bespreken we de plannen op de ledenvergadering. Kom je ook? 

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Onze oproep is: Geef uw geloof een 

stem! 

 

Jan Luursema, Voorzitter afdeling Overbetuwe 

 

 

           

          Graag willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering op DV 16 november. Om 19.45 uur staat de koffie klaar 

en om 20.00 uur willen wij de avond starten. Deze vindt plaats in “De Hoeksteen” Damstraat 15 te Zetten. Deze avond 

zal in het teken staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen.  We hopen voornamelijk met elkaar in gesprek te 

gaan over ons verkiezingsprogramma. De thema’s worden toegelicht en we gaan hierover met u in gesprek.  Uw 

belangstelling en inbreng hierbij wordt door ons erg gewaardeerd. 

 

 

Hanny van Brakel 

 

 

 

 

Harry Bruggema 

 

 

 

 

Annemien 

Haveman 

 

 

 

Gerdien van 

Binsbergen 

 

 

 

 

Henriëtte Bos 



Uit de fractie 

Op 7 november wordt de programma begroting voor 2018 behandeld en daarmee naderen we het einde van deze 

raadsperiode 2014-2018. 

Het wordt een drukke tijd: Op 16 november a.s. hopen we het concept verkiezingsprogramma met u te bespreken, 
aan te vullen en te verbeteren en ook de kieslijst vast te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. 
Daarna het programma definitief maken, folders drukken en kieslijst verzenden.  Dan gelukkig even pauze, om 
Kerstfeest te vieren , het jaar af te sluiten en een nieuw jaar te beginnen.  Ook zal er regelmatig een stukje voor de 
krant geschreven worden over onze speerpunten!   Wilt u ze vooral lezen en anderen er attent op maken?  We 
hopen dat u echt betrokken wilt zijn in deze,  voor onze fractie hectische maanden. En vooral dat u ambassadeurs 
zult zijn om stemmen te winnen voor de ChristenUnie in Overbetuwe!  Maak anderen attent op onze inzet van de 
afgelopen jaren: u leest daar ook over in ons verkiezingsprogramma. 

Er zullen in februari en maart in diverse dorpen avonden zijn met debatten tussen alle partijen die meedoen aan de 
verkiezingen: we nodigen u uit om daarbij te zijn en zo ons te bemoedigen. En neem dan vooral ook anderen mee! 

Het nieuwe kabinet is inmiddels geïnstalleerd. We zijn blij en dankbaar dat de ChristenUnie verantwoordelijkheid 
neemt om mee te regeren . We hopen dat hun inzet en betrokkenheid ook door zal werken in onze gemeente en dat 
daardoor meer mensen  ons hun vertrouwen willen geven door op ons te stemmen.  Het zou geweldig zijn als we de 
volgende raadsperiode er een zetel bij zouden hebben! 

Doe met ons mee en geef geloof een stem! 

 
Gebedspunten 
Wij vragen uw gebed voor het nieuwe kabinet, in het bijzonder voor de ministers en staatssecretaris van de ChristenUnie. 
Bid ook voor de fractie in de Tweede Kamer 
Bid ook voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, dat wij onze standpunten goed kunnen overbrengen en ons 
werk vrucht mag dragen. 

 
 

 
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 
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