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Soli Deo Gloria 

6 april 2021 
 

“Simon Petrus zei tot hen: Ik ga vissen.  
Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met U”   Joh. 21:3a 
 
Nadat de Heere Jezus na Zijn opstanding al twee keer aan de discipelen was verschenen (de 
eerste keer aan de 10 discipelen, zonder Thomas en de 2 keer met Thomas) dacht Petrus  
kennelijk nog dat het nieuwe koninkrijk van de Heere Jezus er toch niet zou komen.  
Hij en de andere discipelen begrepen nog steeds niet alles. Het is natuurlijk ook niet zo  
onlogisch, dat ze nu in een diep gat vallen. Dat is met ons toch ook zo, als ons een dierbare 
ontvallen is. Ze hebben 3 jaren heel intens met de Heere Jezus geleefd en gewerkt. Ze hebben 
veel van Hem geleerd, maar toch konden ze niet alles bevatten wat de Jezus hun vertelde. 
Misschien hebben ze zelfs wel gedacht, dat alles voor niets is geweest. Drie verloren jaren.  
Weg ontwikkeling in hun carrières. Hoe dan ook, Simon Petrus, zoals hem dat eigen is, neemt 
ook nu weer het voortouw en gaat ogenschijnlijk over tot de orde van de dag. Er moet weer 
brood of liever gezegd weer vis op de plank komen. Petrus zegt: “ik ga vissen”. De anderen 
gaan met hem mee het meer op. Na een nacht vissen hebben ze helemaal niets gevangen.  
Pas nadat de “Man aan de oever” hun gezegd had het net aan de andere zijde van het schip te 
werpen, kregen ze “beet” en hoe! 153 (!) grote vissen. Ongelofelijk wat een vangst.  
Toen pas kregen de discipelen in de gaten dat de “Man aan de oever” de Heere Jezus Zelf was. 
Opnieuw is Hij aan hun verschenen. Na het middagmaal wordt Petrus door Jezus als het ware 
weer in zijn ambt van discipel hersteld. Later mocht Petrus en ook de andere discipelen naast 
hun dagelijks werk (als visser of in een ander beroep) ook mensen gaan vangen voor de Heere  
Jezus. Het “deeg” voor deze “mensenvangst” is het rijke evangelie van de Heere Jezus en Dien 
gekruisigd. 
 
Zo mogen ook wij anno 2021 bezig zijn in het koninkrijk van Jezus. In ons dagelijks werk, maar 
ook in de ambten van kerk en maatschappij. Ook in de ChristenUnie mogen we actief bezig zijn 
om mensen te “vangen” voor Gods koninkrijk, ook in de praktische politiek, als wethouder, als 
raadslid, als lid van de steunfractie, als bestuurslid, als lid van het promotieteam, als lid van de 
selectiecommissie, maar zeker niet minder als “gewoon” lid. Over nog geen jaar zijn er D.V. 
weer gemeenteraadsverkiezingen. Laten we allemaal, een ieder op zijn of haar plek de  
ChristenUnie positief promoten!! De ChristenUnie is en blijft het waard! En dit niet om de  
ChristenUnie zelf of om de leden van deze partij, maar om onze God te dienen. De overwinning 
is behaald door Christus op Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea!! Laten we blijven 
vissen (ook binnen de ChristenUnie) voor Christus, als u/jij begrijpt wat ik bedoel.  
Ik bid dat we volgend jaar opnieuw een goede verkiezingsuitslag mogen hebben.  
Dit hangt mede van u, jou en mij af. Laten we samen onze schouders eronder zetten.  
Laten we bidden en werken. Actief zijn, een ieder op zijn of op haar plaats tot zegen van de 
ChristenUnie en tot eer van God. Soli Deo Gloria!!! 

Facebook.com/ChristenUnieStadskanaal 

https://www.facebook.com/ChristenUnieStadskanaal/
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Uitslag verkiezingen 17 maart in de gemeente Stadskanaal 

Bezoek van Tweede Kamerlid bij ijssalon van 
fractieondersteuner Jelmer van der Veen 

Zaterdag 13 maart 2021 was er een pre-opening in Stadskanaal van ijssalon "La Dolce".  
Een ijssalon met een keur aan smaken. Ook kregen eigenaren Jelmer en Ilse hoog bezoek bij 
hun salon! Niemand minder dan onze Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf kwam langs en 
ook onze wethouder Johan Hamster was aanwezig en dat was niet zonder reden.  
Bekijk het filmpje. 

Het CDA moet de plek van grootste partij in de gemeente  

Stadskanaal afstaan aan de PVV; 15,7 procent van het totaal.  

De VVD volgt met 14,4 procent. 

 

De SP kreeg bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 nog 

16,6 procent van de stemmen, nu is dat 10,8 procent.  

De ChristenUnie bleef zo goed als stabiel op 9,4 procent.  

Forum voor Democratie groeit en kreeg 7,6 procent van het totaal 

aantal stemmen in Stadskanaal.  

De SGP ging van 1,5 naar 1,7 procent. 

Het opkomstpercentage in de gemeente Stadskanaal was  
72,5 procent tegen 76,2 in 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=4768K-Usr5I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4768K-Usr5I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4768K-Usr5I&t=1s
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Johan Hamster is de beste bestuurder van Nederland! 

Fantastisch nieuws voor onze wethouder Johan Hamster.  
Op donderdag 4 februari is bekendgemaakt dat hij de bes-
te bestuurder van 2020 is geworden! Dit gebeurde op 
het jaarlijkse event van Binnenlands Bestuur, Kompas editie 
2021. Johan Hamster is de opvolger van Ahmed Aboutaleb. 
Deze burgemeester van Rotterdam kondigde vanmiddag op 
het event in zijn speech de nieuwe winnaar aan.  
Omdat Binnenlands Bestuur het event jaarlijks organiseert 
in de plaats waar de winnaar werkt, zal het event volgend 
jaar in Stadskanaal georganiseerd worden.  

 
Dit jaar werd het event, met als thema ‘de democratie gaat digitaal’, voor het eerst via een 
livestream gehouden. Wethouder Johan Hamster is eerder vandaag geïnterviewd op een bijzon-
dere locatie; de pier bij Holwerd. Daar is hem verteld dat hij de winnaar is en dit jaar de titel 
‘Beste Bestuurder’ mag dragen. De voorzitter van de jury, Eric de Kluis, feliciteerde de wethou-
der in bijzijn van de Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, en de burgemeester 
van Stadskanaal, Klaas Sloots. 
 
Verheugde reacties 
Het nieuws is in de provincie uiteraard met blijdschap ontvangen. René Paas: ‘Ik ziet het als een 
terechte nationale erkenning voor een sterke en benaderbare lokale bestuurder. Johan is boven-
dien ‘eigen kweek’ van Stadskanaal. En daarmee ook de trots van Groningen.’ 

Ook burgemeester Klaas Sloots is in zijn nopjes: ‘Fantastisch nieuws natuurlijk. En helemaal te-
recht. Ik ben apetrots op Johan. En het is een mooie opsteker voor ons in Stadskanaal.’ 

Over de verkiezing Beste Bestuurder 
Al sinds 2009 organiseert Binnenlands Bestuur de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder. 
Lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers maken de selectie en moti-
veerden hun keuze. Vanuit deze 13 winnaars heeft het publiek in de tweede ronde de landelijke 
winnaar gekozen. In eerdere edities nomineerden bijna 1.100 bestuurders, politici, secretarissen 
en griffiers uit provincies, gemeenten en waterschappen hun collega-bestuurders voor de titel.  
Deze editie kende 13 genomineerden: van elke provincie de beste bestuurder én de beste water-
schapsbestuurder. 

Het geld is op in Stadskanaal 
lees hier hoe het kwam dat een kerngezonde gemeente aan de grond kwam te zitten 

Stadskanaal, in 2013 nog de financieel gezondste  

gemeente van Groningen, weet hoezeer dat nodig is.  

Het geld is er op, net als elders in Nederland.  

Het zel weer veurjoar word’n’, staat in keurig Gronings met graf-

fiti op de zijkant van de skatebaan in de gemeente Stadskanaal 

geschreven. De woorden steken af tegen de hopen sneeuw er-

onder. Het is half februari 2021. “De jongeren van de school hier 

om de hoek hebben een hoopvolle boodschap achtergelaten”, 

zegt wethouder van financiën Johan Hamster (ChristenUnie).  

“Mooi toch?”  Lees hier het volledige interview 

https://www.trouw.nl/binnenland/het-geld-is-op-in-stadskanaal-hoe-kwam-een-kerngezonde-gemeente-aan-de-grond-te-zitten~b0c18b75/?fbclid=IwAR2qXW2vVfeiJxnU4ewn6ICrNEn-yoQeM9ad2e_RIk8orQEjKFNjgnBceikC:/Users/vdHeide/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
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 Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons met vragen: frits.vanderheide@stadskanaal.nl  

Klaas Sloots geïnstalleerd als burgemeester  

Sinds woensdag 20 januari hebben we weer in 
een kroonbenoemde burgemeester.  
In de persoon van Klaas Sloots. Hij is op deze 
avond door de commissaris van de Koning, 
René Paas, geïnstalleerd als  burgemeester 
van Stadskanaal tijdens een speciale bijeen-
komst in de Pleinzaal van theater Geert Teis.  
 
Vanwege de lockdown werd het aantal  
aanwezigen tot een minimum beperkt en  
waren zowel de gemeenteraadsleden als de 
kinderen van het gezin digitaal aanwezig. 
Wethouder Johan Hamster heette namens het 
college organisatie de nieuwe burgemeester welkom in onze gemeente.  
En feliciteerde de inwoners en de ondernemers met de nieuwe eerste burger.  
Egbert Hofstra (PvdA-raadslid) deed dit namens de gemeenteraad. 

Klaas Sloots sprak in zijn dankwoord van een warm welkom. ‘Het is geweldige eer om de 
10e burgemeester van de gemeente Stadskanaal te mogen zijn’ aldus Sloots. Hij riep 
op om in deze bijzondere periode naar elkaar om te blijven kijken, zeker naar de mensen die 
het nu moeilijk hebben, jong en oud. ‘Hou vol, er is licht aan het einde van de tunnel’. 
Voorafgaand aan de sollicitatie werd er al rondgekeken in de gemeente.  
Op weg van Onstwedde naar Stadskanaal viel de beslissing: ‘het voelt goed hier, we gaan er 
voor’. 

Partner Ellen hing de nieuwe burgemeester de ambsketen om waarna er, voorafgegaan door 

een afscheidsfilmpje van de burgemeester van Zwolle, welkomstfilmpjes werden getoond  

gemaakt door Knoalsters. 

 

Lees hier een interview met hem in het Dagblad v/h Noorden. 
Of via RTV Noord  

Daar is ook het afscheid van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt te lezen. 

 

Burgemeester Klaas Sloots vraagt om uw hulp: wat maakt Stadskanaal de leukste ge-
meente van Groningen? Burgemeester Klaas Sloots: “Ik ken uiteraard de Juffertoren in 
Onstwedde, het dorpsgezicht in Smeerling en het Streek Historisch Centrum. Maar: wat maakt 
Stadskanaal voor u de leukste gemeente van Groningen? Wat is het leukste plekje? Waar bent 
u het meest trots op? Ik hoor het graag van u!” Helpt u onze burgemeester mee?  
 
“Helpt u me mee? Ik kijk uit naar uw reacties.  
Alvast hartelijk dank voor uw hulp,”  
aldus burgemeester Klaas Sloots. 

Stuur uw reactie in via e-mail naar de gemeente. 

mailto:frits.vanderheide@stadskanaal.nl
https://www.dvhn.nl/groningen/Nieuwe-burgemeester-Stadskanaal-Klaas-Sloots-Waar-kan-ik-het-meest-voor-een-ander-betekenen-26363641.html
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/781880/Burgemeester-Klaas-Sloots-van-start-Het-voelt-als-thuiskomen
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/780960/Je-bent-een-soort-Mies-Bouwman-bovenop-het-burgemeesterschap
mailto:communicatie@stadskanaal.nl
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 Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons met vragen: frits.vanderheide@stadskanaal.nl  

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten met trainingen, zoals ‘overtuigend debatteren’, en lezingen 

van gastdocenten uit de politieke praktijk. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten,  

interactieve werkvormen, presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici.  

Hierdoor krijgen de deelnemers een realistisch beeld van de lokale politiek. 

 

Programma 

Bijeenkomst 1 (7 april): Introductie en algemene staatsinrichting 

 

Bijeenkomst 2 (14 april): De gemeente  

 

Bijeenkomst 3 (28 april): De gemeenteraad 

 

Bijeenkomst 4 (12 mei): Debattraining 

 

Bijeenkomst 5 (17 mei): Gemeentefinanciën en bezoek raadsvergadering 

 

--》Opgave via griffie@stadskanaal.nl 

 

--》Voor vragen kun je ons ook mailen: christenuniestadskanaal@gmail.com 

mailto:frits.vanderheide@stadskanaal.nl
mailto:%20griffie@stadskanaal.nl
mailto:%20christenuniestadskanaal@gmail.com

