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Bijzondere tijden. 

Door het Covid-19 virus leven we nu in een Coronacrisis.  

Een klein stukje vrijheid leveren we in. Maar het staat in geen verhouding tot de vrijheidsbeperking 

van de Tweede Wereldoorlog. Hierover kunt u de toespraak van locoburgemeester Johan Hamster  

beluisteren die hij op 4 mei uitsprak bij het monument te Musselkanaal.  

In Onstwedde sprak gemeenteraadslid Frits van der Heide vanuit de Hervormde kerk ook over het  

thema van dit jaar ‘verhalen om nooit te vergeten’.  

Beide toespraken hieronder te vinden. (klik op afbeelding) 
 

In deze nieuwsbrief ook een korte terugblik over de afgelopen periode, een bericht van de  

12 burgemeesters en een filmpje van de fractie.  

Wilt u iets meegeven aan de fractie of heeft u vragen, laat het ons weten! 

 

Volg ons vooral ook via de website en op  

Facebook.com/ChristenUnieStadskanaal 

en/of 
Instagram.com/christenunie_stadskanaal 

 

Facebook.com/ChristenUnieStadskanaal 

https://www.facebook.com/ChristenUnieStadskanaal/
https://www.instagram.com/christenunie_stadskanaal/
https://www.facebook.com/ChristenUnieStadskanaal/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/326/events/recording/158861250000326
https://youtu.be/ErhIRUDJvJI
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Boodschap van de 12 Groninger burgemeesters 

Berichtje van de fractie  

'Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in 
zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat 
de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht 
schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, 
vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.’ 
2 Korinthiërs 12:9-10  

https://www.youtube.com/watch?v=YQ9N6G1z5pU&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/ChristenUnieStadskanaal/videos/249798569516706/
https://bijbel.eo.nl/bijbel/2-korintiers/12#2CO-012-009
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 Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons met vragen: frits.vanderheide@stadskanaal.nl  

Afscheid Burgemeester Froukje de Jonge 

Door de uitzonderlijke omstandigheden waarin we op 
dit moment verkeren door de aanpak inzake het  
Coronavirus komen we als fractie en gemeenteraad 
niet meer fysiek samen. Dit betekent dat we online 
vergaderen, zowel als fractie (zie print screen hier-
naast d.d. 6 mei) maar ook als gemeenteraad. 
 
A.s. maandag 11 mei is de tweede raadsvergadering 
gepland waarin we als raad online samenkomen.  
Dit is voor u te volgen: 
https://gemeenteraadstadskanaal.nl/vergaderingen  

 
Ook kunt u live meekijken via het YouTube-kanaal van de gemeente. 

Online fractievergadering en online gemeenteraad 

Na anderhalf jaar waarnemend burgemeester te zijn ge-

weest van de gemeente Stadskanaal heeft Froukje de 

Jonge (CDA) afscheid genomen op donderdag 13 februari. 

Zij is wederom aan de slag gegaan als wethouder in de 

gemeente Almere. 

 

Vooruitkijkend hopen wij op een nieuwe kroonbenoemde 

burgemeester.  

Al zal er, zo heeft CdK René Paas ook aangegeven, eerst 

een waarnemend burgemeester worden aangesteld. 

 

De burgemeesterstaken in Stadskanaal blijven voorlopig in handen van onze wethouder en  

locoburgemeester Johan Hamster. Door de coronacrisis is de procedure voor het benoemen van 

een nieuwe waarnemer en het openstellen van een vacature voorlopig ‘on hold’ gezet.  

Dit heeft o.a. te maken met het fysiek kunnen ontmoeten van kandidaten. 

En kleine greep uit de afgelopen raadsonderwerpen 
-klik op de afbeelding- 

mailto:frits.vanderheide@stadskanaal.nl
https://gemeenteraadstadskanaal.nl/vergaderingen
https://www.youtube.com/channel/UCV-QoVfb2PfZJDdbYgmul0A
https://stadskanaal.christenunie.nl/k/n8632/news/view/1311425/65056/bijdrage-christenunie-omtrent-heropening-azc-musselkanaal.html
https://stadskanaal.christenunie.nl/k/n8632/news/view/1281963/65056/christenunie-sp-en-pvda-komen-op-voor-inwoners-vledderveen.html
https://www.stadskanaal.nl/actueel/tijdelijke-paginas/eikenprocessierups

