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1 maart 2022 
 

Wij hebben Sylvia Wolfs 
van Zorghuis Samen in 
Onstwedde gefeliciteerd 
met haar verkiezing tot 
Knoalster van het jaar. 

Sylvia zet zich samen 
met haar enthousiaste 
medewerkers in voor de 
ouderen in Zorghuis Sa-
men in Onstwedde. 
Hiermee geven zij deze 
ouderen een menswaar-
dige oude dag in het  
eigen dorp. 
 

Wij juichen deze  
waardevolle zorg van 
harte toe en vandaar 
een heerlijke taart voor  
Zorghuis Samen. 

de ChristenUnie feliciteert en trakteert! 

Elmar Bijl uit 
Onstwedde werd 
door kandidaat-
wethouder Ingrid 
Sterenborg in het 
zonnetje gezet. 
 
Elmar was onze 
500e volger op 
Facebook. (foto 
onder) 
 
Marvin Joosten 
werd door  
kandidaat-
raadslid Ronald 
Elzen getrakteerd 
op een heerlijke 
taart omdat hij 
de 250e volger 
van de Christen-
Unie Stadskanaal 
is op Instagram 
(rechts) 

https://stadskanaal.christenunie.nl/
https://www.instagram.com/christenunie_stadskanaal/
https://www.instagram.com/christenunie_stadskanaal/


 

2 

Nog twee weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen.  

Maar als ik zo het afgelopen weekend naar het nieuws keek uit de wereld dan 

is er weer een crisis. De coronacrisis is nog niet voorbij of een nieuwe crisis is er 

alweer. Oorlog in Oekraïne. Rusland is binnengevallen met een grote troepen-

macht.  Waartoe zal dit leiden? Ik denk dat we dit ook in Gods hand moeten 

leggen en vragen en bidden om vrede. Hij is degene die alles in Zijn hand heeft. 

16 maart komt dichterbij. Dan vraag je bij jezelf af ‘hebben we genoeg gedaan’ 

en ‘doen we nu genoeg’? Is onze campagne goed genoeg? Zijn en zullen de debat-

ten goed verlopen, hoeveel zetels zullen we weer mogen halen? Dit zijn van die 

dingen waar wij ons zorgen over maken. Maar wat lezen wij in Filippenzen 4:6: 

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 

bidden en smeken, dankzegging bekend worden bij God.” 

Laten wij ons hieraan vast houden en ons vertrouwen stellen op Hem. Hij zal 

doen wat goed is voor de ChristenUnie Stadskanaal. 

Toch even terug naar mijn overwegingen.  Er wordt volop campagne gevoerd.  

Er was de kerstkaartenactie in december en de afgelopen weken onze taarten-

actie (zie vorige pagina). Ook is minister Staghouwer met Jelmer van der Veen 

(onze nummer 3) en  

Ingrid Sterenborg (onze nummer 2) op 

bedrijfsbezoek geweest bij de familie 

Dun in Musselkanaal waar ze hebben 

gesproken over de ontwikkelingen in de 

landbouw (zie foto hiernaast).  

 

Zojuist zijn onze campagnefolders be-

zorgd. Okko Dijkstra verdeeld deze 

waarna gefolderd zal gaan worden door vele vrijwilligers in alle plaatsen van 

onze gemeente. Op 4 maart zal ik als lijsttrekker nog te gast zijn bij een  

uitzending van RTV Noord. Welke verzorgd wordt vanuit het centrum van 

Stadskanaal. 10 maart zullen Arjen Tamsma (onze nummer 5) en Jelmer van 

der Veen (nummer 3) in gesprek gaan met leerlingen van het Ubbo Emmius.  

Arjen in de raadszaal en Jelmer in de bibliotheek. 10 maart nog een  

debatavond in Musselkanaal.  

Een woord van de lijsttrekker van Lijst 1 
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Volg je ons al op Facebook: facebook.com/ChristenUnieStadskanaal 

 
Op 11 en 12 maart staan we op de markten in Musselkanaal en Stadskanaal.  

Tussendoor komen er nog diverse artikelen in o.a. de Nieuwsbode en De  

Kanaalstreek. Buiten dit alles om is ons raadswerk natuurlijk ook gewoon 

doorgegaan. Zo hebben wij afgelopen maandagavond het initiatief genomen om 

een motie op te stellen.   

De motie roept het college onder andere op om: 

 onderzoek te doen naar mogelijkheden tot het opvangen van vluchtelingen 

ten gevolge van de oorlog in Oekraïne 

 Hierover met de diverse  maatschappelijke organisaties  

(waaronder kerken) in gesprek te gaan 

Alle fracties van de gemeenteraad van Stadskanaal steunden het initiatief van 

de ChristenUnie. Zodoende werd de motie unaniem ingediend. Lees hier meer. 

Woensdag 16 maart de laatste dag van de verkiezingen. Vanaf 22.00 uur bent u 

en ben jij welkom in Geert Teis om de uitslagen te zien binnenkomen van de  

diverse stembureaus. Dan zal blijken hoe de ChristenUnie ervoor staat.  

Houden wij onze 5 zetels, stijgen wij of dalen wij? Wij weten het niet. Wat wij 

uiteindelijk ook allemaal doen het is onze God die alles bestuurd.  

Laten wij het maar met een gerust hart aan Hem overlaten.  

Nog even een aantal punten waarom u op de ChristenUnie zou stemmen; 

Waardevol Leven:   Omkijken naar elkaar (naastenliefde).  Betaalbare zorg 

op maat, dichtbij en met een menselijk gezicht. 

Waardevol Werken:  Werk is belangrijk en moet in balans zijn met vrije tijd 

Waardevol Wonen:   Koesteren voorzieningen in dorpen. 

Zie ook onze folder, die binnenkort wordt bezorgd en online te vinden is. 

 

Dit zal een ieder van ons toch aanspreken. Laten wij toch 

een bewuste keuze maken. Geef uw/jouw geloof een stem op 

16 maart. Stem ChristenUnie Lijst 1. 

Bert van Beek. 

https://www.facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
https://rtveen.nl/2022/02/28/christenunie-stadskanaal-wil-dat-gemeente-vluchtelingen-uit-oekraine-gaat-opvangen/
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 Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons: frits.vanderheide@stadskanaal.nl  

Kandidaten 25 t/m 20 voorgesteld 

mailto:frits.vanderheide@stadskanaal.nl
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Kandidaten 19 en 18 voorgesteld 

Bekijk hier de installatie van Johan als  

gedeputeerde in het provinciebestuur van 

Groningen. 

Tegelijk met de installatie van Johan werd 

namens GroenLinks Melissa van Hoorn  

geïnstalleerd. 

Lees hier meer over bij RTV Noord. 

Johan, ook vanaf deze plek, wensen wij jou 

Gods zegen, wijsheid en kracht bij dit  

belangrijke werk. 

Johan Hamster aan de slag als gedeputeerde 

  

Frits van der Heide (nummer 4 op de lijst)  
feliciteert, namens de fractie van ChristenUnie 
Stadskanaal, Johan Hamster met zijn nieuwe 
functie als gedeputeerde. 

Wil je de komende weken nog een bijdrage leveren aan de 

campagne? Dit kan op verschillende manieren, door te  

flyeren, op één van de markten staan of door 

een poster op je raam te plakken. Je kunt je 

hiervoor opgeven of een poster aanvragen door 

te mailen naar jelmervdveen@live.nl  

Help je mee!? 

doe mee met de campagne 

https://www.facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
https://www.instagram.com/christenunie_stadskanaal/
https://twitter.com/CUFractie
https://www.facebook.com/watch/?v=1304378553397216&ref=sharing
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/891848/provinciebestuur-weer-compleet-tot-een-paar-uur-geleden-was-ik-nog-wethouder?fbclid=IwAR3XpGQoSj6A3AWFPRCD9oyOTqoZXh0zxTuE4Gt823X2cL_ufgf8P_8CoSI
mailto:jelmervdveen@live.nl

