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En dan is het 2018...
...een jaar met nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Dat schrijf ik op de zogenaamde ‘blue Monday’. Ook wel
deprimaandag genoemd. Qua weer klopt dat trouwens. Ook als je kijkt naar het aantal mensen in Nederland dat
antidepressiva slikt. Een duizelingwekkende 1,1 miljoen mensen. Na het lezen van het boek van Mike Boddé, genaamd ‘Pil’,
ben ik daar iets anders naar gaan kijken. Een leestip.
Maar toch. Veel mensen die hiervoor medicatie moeten slikken en hoogstwaarschijnlijk zijn er nog mensen die het leven
niet meer als ‘Waardevol’ zien. En ‘Waardevol’ schrijf ik bewust even zo. Het is namelijk onze titel van het
verkiezingsprogramma en ook het thema in de ChristenUnie-campagne. Maar ook ‘Hoopvol Realistisch’ geschreven.
Daarvan afgeleid is de titel van het boek geschreven door fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer Gert
Jan Segers, genaamd ‘Hoop’ met als ondertitel ‘voor een verdeeld land’. Een tweede leestip!
Maar ik dwaal af.
Waardevol. Het verkiezingsprogramma beginnen we heel bewust met Psalm 127. Het eerste vers daarvan.
Voor mij heeft het een extra lading. “Als de HEERE het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de
HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.”
Deze twee voorbeelden zijn van toepassing op al ons werk. Ook in de komende verkiezingscampagne
Wanneer we God erbuiten laten, is alles wat we doen nutteloos. Dit is ook de wijze waarop de ChristenUnie Stadskanaal
politiek bedrijft. Wij vertrouwen op onze God en beseffen dat wij afhankelijk zijn van Hem in alles wat wij doen.
De ChristenUnie Stadskanaal is een partij van christenen voor álle mensen in onze gemeente.
Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland,
voor de gemeente Stadskanaal.
Een klip-en-klaar antwoord voor mensen met depressie, schulden, armoede of werkloosheid?
Nee.
Maar wel een sterk programma. Een visie voor Waardevol Leven; over samenleven, gezinnen en zorg.
Visie voor Waardevol Werken; over economie, werkgelegenheid en meedoen. En voor Waardevol
Wonen; over voorzieningen, onderhoud en talenten. Verkiezingen gaan immers over mensen.
Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze
werknemers. Ze gaan over u en over ons en onze manier van samenleven.
En ja, dan zijn er nieuwe mogelijkheden en kansen.

Dat willen we graag voor het voetlicht brengen tijdens de komende campagne.
En eigenlijk is deze allang begonnen voor de ChristenUnie Stadskanaal.
Deze begon al in september 2017, toen we boven in de Maarshorstflat waren voor de startavond met
als grootste onderwerp ‘wat komt er in het verkiezingsprogramma’.
Maar als aftrap naar de slotetappe van de campagne willen we samen met leden en
ChristenUnie-sympathisanten starten op donderdag 22 februari met een samenzijn
in Woord en gebed in de GKV te Mussel. Van harte welkom!
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Startavond op donderdag 22 februari 2018!
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Meer dan
25.000 leden
voor de
ChristenUnie

"Politieke machtsfactor" is krants
voor "dienende partij
die haar verantwoordelijkheid neemt" ;)
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