
Jaargang 20, nummer 2                                                                                                                  oktober 2021

Van de voorzitter 

Dagelijks ontvang ik bijbelmomenten in mijn emailbox. Via www.tijdmetjezus.nl     ontvang ik waardevolle inspiratie. Vandaag

was er het thema: Blijvende vreugde, aan de hand van de tekst uit Filippenzen 1:18: Wat telt is dat Christus verkondigd 

wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend. Er werd 

uitgelegd:

“Ik kwam op aarde om het koninkrijk van de hemel te verkondigen. In mijn leven op aarde liet Ik dat koninkrijk zien. Als je 

Mij ontmoet, kom je in aanraking met dat koninkrijk. Het verheugt Mij elke keer opnieuw als dat koninkrijk wordt 

verkondigd, als mijn naam wordt genoemd. Daarom nodig Ik ook jou uit: ken Mij en verkondig mijn koninkrijk van liefde.” 

Mooie inspiratie toch?

Sinds de zomervakantie is er weer van alles te doen bij de lokale ChristenUnie. Zowel de fractie als het bestuur is druk. Er

wordt volop gewerkt aan de opstelling van een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt er gewerkt 

aan de opstelling van een kieslijst. Mogelijk ben jij ook benaderd? We gaan deelnemen in de gemeente Overbetuwe en 

we zien geen kansen in Nijmegen. Hoewel we veel leden uit Nijmegen hebben is het niet realistisch om voldoende 

stemmen te verkrijgen om een raadszetel te verwerven.  Op 10 november is de ledenvergadering en spreken we graag 

verder over het kiesprogramma. We vinden het fijn als je daar bij bent. Kom je ook? 

Ons raadslid Hanny van Brakel-Huygen heeft op 5 oktober afscheid genomen. Bij haar vertrek reikte burgemeester 

Patricia Hoytink-Roubos een Koninklijke Onderscheiding aan haar uit en is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. Zij ontving de Koninklijke Onderscheiding voor 15 jaar inzet als gemeenteraadslid. In 2001 is zij gestart als 

burgerraadslid en vanaf 2006 zat zij onafgebroken namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Overbetuwe. Sinds 

2012 was zij tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. In die functie verving zij de burgemeester bij  

afwezigheid en bij raadsbehandeling van portefeuilles van de burgemeester.  Ze verrichtte als plaatsvervangend voorzitter

ook representatieve taken zoals het bijwonen van herdenkingen. Ze was voorzitter van het presidium, de 

agendacommissie van de raad. Ze was ook voorzitter van de commissie die de klankbordgesprekken voert met de 

burgemeester en van de werkgeverscommissie griffie. Wij zijn zeer dankbaar wat zij voor de ChristenUnie mocht 

betekenen. Hanny heeft aangetoond dat ook een eenpersoonsfractie samen met burgerraadsleden betekenis voor een 

gemeente heeft. Op de komende ledenvergadering gaan we uiteraard hier ook aandacht aan geven. In november wordt 

Gerdien Maaijen geïnstalleerd als opvolgster. Zij wordt tevens onze lijsttrekker bij de gemeenteraadverkiezingen op 16 

maart 2022. 

De ChristenUnie is een politieke partij die gedreven wordt door het geloof in Gods liefde voor mensen en die 

verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen. 

Kunnen we rekenen op je gebed? Je stem? En je bijdrage? Alvast heel hartelijk dank!

Jan Luursema, voorzitter kiesvereniging Overbetuwe
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Uit de fractie

Het was een bewogen periode voor de fractie, met natuurlijk het afscheid van
Hanny van Brakel afgelopen 5 oktober. Na 15,5 jaar raadslidmaatschap geeft ze
op 9 november het stokje door aan Gerdien Maaijen, die al enkele dankwoorden
sprak bij het afscheid van Hanny. Het is daarbij natuurlijk een prachtige
vermelding waard dat Hanny aan het eind van de raadsavond ook nog eens
koninklijk onderscheiden werd. Aan de fracties en de gemeente-organisatie 
gaf zij dan juist weer een origineel cadeau terug: edities van Groen 
(het blad van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie). 

Vooruit  kijkend  was  ook  een  recente  inbreng  van  Hanny  interessant  in  
het  handboek  voor  nieuwe  raadsleden.  Hopelijk  mogen  we  volgend  jaar  
weer terugkeren in de raad na de verkiezingen, zodat we de lessen van Hanny 
en vele anderen uit  dit  Handboek in de praktijk  kunnen brengen.  Zo zijn  we  
ook  trots  op  dat  we  afgelopen  raadsvergadering  raadsbreed  een  
amendement  aangenomen  hebben  gekregen waarin  wordt  gesteld  dat  een  
groen  dak  voor  een  nieuw  multifunctioneel  sportcentrum  in  Elst  een  eis  is  
(binnen  de  financiële  kaders).  Zo  zorgen  we  dat  duurzame  ideeën  
concreet worden gemaakt en hopelijk snel worden gerealiseerd.

Wil je ook helpen om dergelijke plannen waarheid te laten worden? Meld je dan aan om een keer mee te kijken of mee te
doen met de fractie. Je bent van harte welkom! Heb je bepaalde expertises - van duurzaamheid tot mobiliteit of economie
- of ben je juist een generalist? Neem dan contact op met fractie@overbetuwe.christenunie.nl.

Op de agenda: Raadsvergadering op 9 november.  Vraag hierbij  is vooral in hoeverre onze input  op de kadernota dit
voorjaar wordt gebruikt de programmabegroting voor het komende jaar.

Fractie ChristenUnie Overbetuwe

Van links naar rechts: Rick Veijer, burgerraadslid, Hanny van Brakel,
gemeenteraadslid en Gerdien Maaijen, burgerraadslid. 
Niet op foto: Vanaf maart 2021 Arjan Westerveld fractieassistent     

Bestuur ChristenUnie Overbetuwe

Jan Luursema, voorzitter, Marian Wieringa, secretaris, Arie Abbink,
penningmeester, Harry Bruggema en Arjan Westerveld lid.

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!


