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Als we terugkijken lijkt 2021 haast wel volledig in het teken te staan van de coronapandemie. 

De hele wereld heeft ermee te maken. Het gaat maar over aantallen besmettingen,  

over ziekenhuisopnames en hoeveel mensen eraan overlijden.  

Een tweespalt is er ontstaan in de samenleving: gevaccineerd of niet gevaccineerd, 2G 

(gevaccineerd of genezen), 3G (gevaccineerd genezen en getest).  

Laten wij niet meegaan in deze tweespalt maar één in Christus zijn. Polarisatie viert hoogtij.  

Via social media worden de ergste/grofste meningen/bedreigingen geventileerd.  

De samenleving wordt stil gelegd.  Afgelopen zaterdag was er weer een persconferentie waarin 

een volledige lockdown werd afgekondigd. O.a. de scholen en niet-essentiële winkels weer 

dicht. Om haast moedeloos van te worden.  

Maar wat mag het dan toch een troost zijn dat wij een Vader in de Hemel hebben!  

Dat onze hulp en onze verwachting is, in de naam van de Heere die hemel en aarde 

gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit los laat wat Zijn hand  

begon.  

Het einde van het jaar 2021 nadert. We zitten in de Adventstijd.  

Aankomend weekend hopen we Kerst te vieren. Dan mogen we gedenken dat Jezus Christus 

werd geboren in een stal in Bethlehem. Advent betekent letterlijk “Hij komt”. Jezus is gekomen, 

maar Hij zal ook terugkomen op Gods tijd om Zijn Heilsplan te volmaken. De Bijbel roept ons 

op om waakzaam te zijn. Laten we hierop voorbereid zijn en dus hoopvol naar de toekomst 

kijken. Dit doet ons denken aan het bekende lied: 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.                                                                                
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.                                                                                                                   
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.          

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij. 
 

De (steun) fractie van de ChristenUnie Stadskanaal 

wenst u Gezegende Kerstdagen en een  

Voorspoedig en gezond 2022. 

 

Namens de (steun) fractie, 

Bert van Beek 

https://www.instagram.com/christenunie_stadskanaal/
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 Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons: frits.vanderheide@stadskanaal.nl  

 
De campagne voor de  

gemeenteraadsverkiezingen is  

afgelopen week officieel begonnen 

met het verspreiden van 2500 

kerstkaarten in de gemeente  

Stadskanaal. Daarnaast zijn er voor 

rond de jaarwisseling citydisplays 

ingekocht waar een nieuwjaars-

boodschap op vertoond zal worden. 

(zie hiernaast) 

 

Heel ver vooruitkijken omtrent de 

campagne kan door de  

coronamaatregelen nog niet,  

we weten immers niet wat er nog 

gaat komen en wat uiteindelijk wel 

of niet kan.  

Wat we wel weten, is dat we hoop 

hebben voor de toekomst, helemaal 

in deze periode. Jezus zei:  

“Ik ben het licht voor de wereld.” 

Johannes 8:12 

 

Gezegende kerstdagen  

en een waardevol 2022! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jelmer van der Veen 

campagneleider 

mailto:frits.vanderheide@stadskanaal.nl


 

3 

Volg de fractie van de ChristenUnie ook op Facebook:  facebook.com/ChristenUnieStadskanaal 

Resultaten van de ChristenUnie-fractie 

De fractie van de ChristenUnie heeft de afgelopen maanden ook weer mooie zaken voor elkaar 

mogen krijgen.  Namelijk drie moties (opgesteld door fractieleden van de ChristenUnie), die al 

eerder waren aangenomen door een meerderheid in de raad, zijn nu vastgelegd in de algemene 

plaatselijke verordening (APV); (lees hier meer) 
 

1. Verbod op het oplaten van ballonnen; 

Het oplaten van ballonnen veroorzaakt schade aan het milieu en kan ook brandgevaar opleveren 

indien deze ballonnen worden opgelaten met hete lucht door middel van een brandertje. Steeds 

meer gemeenten in Nederland verbieden het oplaten van ballonnen in verband met de milieu-

schade die aangericht wordt. Triest zijn de gevolgen voor dieren die door inslikken en verstikking 

aan hun eind komen. Het oplaten van ballonnen is niet milieuvriendelijk en veroorzaakt dieren-

leed. 

2. Verbod op gebruik lachgas op openbare plaatsen; 

In totaal gebeurden er de afgelopen drie jaar bijna 1800 ongevallen landelijk met lachgas.  

Er wordt gewerkt aan een landelijk verbod, maar nu kan de gemeente Stadskanaal alvast hand-

haven hierop. Lees meer op nos.nl 

3. Verruimen van de uitzondering op de vergunningplicht voor eendaagse evenemen-

ten naar 150 personen. 

Met deze verhoging van het maximum aantal personen bij kleine evenementen is het niet meer 

nodig om als organisator (bijvoorbeeld kerken of sportverenigingen) van kleinschalige lokale 

evenementen om een tien pagina’s tellende vergunning in te vullen. Een meldingsformulier van 

een pagina volstaat vanaf nu. Dit voorkomt extra kosten en administratieve lasten. 

 

De eerstvolgende raadscommissie staat gepland op maandag 10 januari. En de eerste  

raadsvergadering van 2022 zal D.V. 31 januari plaatsvinden. Bekijk de agenda ook hier. 

Het volk dat in duisternis wandelt, 
zal een groot licht zien. 
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, 
over hen zal een licht schijnen. 

https://www.facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
https://stadskanaal.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/aa026d0d-fef9-4376-ad39-dfb1fc33ea64?documentId=207c65cd-52e5-4a62-9902-f260408040ce&agendaItemId=568c82c3-7c7d-41d2-8932-e4c89076782e
https://nos.nl/artikel/2407852-lachgas-afgelopen-jaren-gevonden-bij-1800-ongelukken-met-tientallen-doden
https://stadskanaal.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/aa026d0d-fef9-4376-ad39-dfb1fc33ea64?documentId=207c65cd-52e5-4a62-9902-f260408040ce&agendaItemId=568c82c3-7c7d-41d2-8932-e4c89076782e

