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A.s. woensdag 18 maart naar de stembus!
GEEF GELOOF EEN STEM
Op woensdag 18 maart 2015 worden de leden van de Provinciale Staten gekozen.
Gelijktijdig worden ook de Waterschapsverkiezingen gehouden. Er staan
meerdere leden van ChristenUnie Stadskanaal op de verkiezingslijsten.
Voor de ChristenUnie voor de Provinciale Staten
staat op plaats 11 Erik Schaap uit Stadskanaal, op
Van Beek- plaats 17 Harry Schoemaker uit Stadskanaal en op
Broekhuizen plaats 19 Jenny van Beek-Broekhuizen uit Mussel.
Lijsttrekker van de ChristenUnie voor het
waterschap Hunze en Aa’s is Tjip Douwstra en op
plaats 4 staat Erik Schaap, beiden woonachtig in
Stadskanaal.
Op dit moment heeft de ChristenUnie drie zetels in de
Schaap Provinciale Staten van Groningen. De afgelopen vier
jaar heeft de Statenfractie veel bereikt voor onze
provincie. We hopen op een zetel winst.

Schoemaker

Douwstra

Op dit moment zit namens de ChristenUnie alleen Tjip Douwstra in het algemeen bestuur
van het waterschap Hunze en Aa’s.
Vergeet 18 maart niet uw beide stempassen en een geldig identiteitsbewijs mee te
nemen naar het stembureau.
Kijk ook eens op:
provinciegroningen.christenunie.nl

Volg ons ook op facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
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Van het bestuur
In de week van Biddag voor gewas en arbeid schrijf ik dit stukje vanuit de geloofswetenschap
als bestuur en als politieke vereniging van de ChristenUnie niet zonder Gods zegen te
kunnen, die is onmisbaar!
En op rijke zegeningen mogen we terugzien: verkiezingen van gemeente en Europa van vorig
jaar met voor onze partij mooie uitslagen, we mochten opnieuw deelnemen aan het dagelijks
gemeentebestuur middels onze wethouder Johan Hamster. Een fijne groep enthousiaste politici mag de gemeentelijke zaken behartigen en ook op onze ledenvergaderingen mochten we
een gedreven aanhang ontmoeten. Kortom: gezegende mensen mogen we zijn!
Ook weten we dat dit alles niet vanzelfsprekend is, het kan ook heel anders gaan lopen.
Maar ook dan mogen we het van God verwachten.
De voorbereidingen zijn weer getroffen voor de provinciale verkiezingen en die van het waterschap. Ook de ledenvergadering is vastgesteld en uitnodigingen gaan de deur uit.
Fijn om tenslotte op te mogen merken dat we als bestuur binnenkort ook weer getalsmatig
op sterkte hopen te zijn, maar daarover gaat u uiteindelijk als onze leden.
Wens ik u vanaf deze plaats al het goede toe en inderdaad ook voor u allen Gods onmisbare
zegen, want aan die zegen is alles gelegen!
Met een vriendelijke groet,
Jurjen Huisman
Voorzitter ChristenUnie
kiesvereniging Stadskanaal

Afgelasting reis naar Den Haag
Dagje Den Haag gaat niet door.
Na de laatste Nieuwsbrief van de ChristenUnie, waarin de leden eerden opgeroepen zich
aan te melden voor het "dagje Den Haag" op 26 maart zijn er wederom te weinig
aanmeldingen.
U begrijpt,dat het dus niet door kan gaan.
Jammer genoeg is dit niet te realiseren nu.
Wellicht is er in de toekomst meer animo voor.
Okko Dijkstra

1 Samuël 8: 6 Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de

ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE. 7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem
van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen,
dat Ik geen Koning over hen zou zijn. 8 Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat
Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u
aan.9 Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend
van de koning die over hen zal regeren. 10 Daarop maakte Samuel al de woorden van de HEERE bekend aan
het volk, dat een koning van hem verlangde. 11 Hij zei: Dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u
regeren zal: hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen
voor zijn wagen uit te laten lopen.
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van uw fractievoorzitter
Beste leden,
U heeft de laatste tijd niet veel van mij gehoord. Dit kan kloppen daar ik een tijdje uit de
running ben geweest in verband met een vernauwing in mijn rug en een hernia. Inmiddels
ben ik hieraan geopereerd en ben ik nu aan het revalideren. Ik ben dus een aantal maanden
niet politiek bezig geweest. In deze periode heeft Ingrid Sterenborg mij waargenomen als
fractievoorzitter. Uiteraard mijn dank daarvoor.
Ik kan u wel vertellen dat alles politiek gezien gewoon doorgegaan is. Zware onderdelen
zoals de decentralisaties zijn besproken in de raad. Het raakt hier een groot aantal inwoners
van Stadskanaal.
Gelukkig ben ik sinds januari weer politiek actief en heb ik de taken weer overgenomen van
Ingrid. Ik ben onze God dankbaar dat ik weer van kan functioneren zonder pijn en zoals het nu lijkt weer geheel zal herstellen. In een volgende
nieuwsbrief zal ik u weer wat vertellen wat er allemaal speelt in de politiek. Wel wil ik u wijzen op de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen.
Het is belangrijk dat ook daar ons christelijke geluid wordt gehoord.
Laat uw stem niet verloren gaan maar stem woensdag 18 maart
ChristenUnie, Geef uw geloof een stem.
Bert van Beek
fractievoorzitter ChristenUnie Stadskanaal

Uitnodiging
Beste ChristenUnie-lid,
op maandag 30 maart 2015 hebben wij een ledenvergadering.
Voor deze avond hebben we onze waarnemend burgemeester Piet Adema uitgenodigd. Bij
deze nodigen we ook de leden van ChristenUnie Stadskanaal en Emmen uit.
De bijeenkomst wordt gehouden in:
MFA Het Hunzehuys in Borger, Molenstraat 3f.
Aanvang: 20.00 uur

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
ChristenUnie Borger-Odoorn
AGENDA: woensdagavond 15 april Ledenvergadering in “De Ark” te Mussel (CGK)!
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Deze keer minder terugblikken,
maar op deze pagina toch nog even een paar

De ChristenUnie trapte zaterdag 14 februari de campagne voor de provinciale statenverkiezingen af . 60 vrijwilligers van de ChristenUnie hebben op Valentijnsdag in de
provincie geverfd, gesnoeid, schoongemaakt, pannenkoeken gebakken, bingo gespeeld en gewandeld. Met vrijwilligersprojecten op maar liefst negen locaties in de provincie startte de
ChristenUnie met de campagne voor de provinciale statenverkiezingen. De projecten werden
georganiseerd en begeleid door Stichting Present.
De ChristenUnie Stadskanaal zette zich in voor een schoonmaak- en opknapklus in Alteveer
bij een alleenstaande man en een tuinklus in Veelerveen bij een alleenstaande moeder.

De ChristenUnie zette 9 maart in Stadskanaal een vrijwilliger in het zonnetje. Zo
wil de partij aandacht vragen voor het onmisbare werk van duizenden vrijwilligers. Maandag 9 maart overhandigden provinciaal ChristenUnielijsttrekker Stieneke van
der Graaf en Okko Dijkstra, raadslid in de gemeente Stadskanaal, een bos bloemen aan
Henk IJzer. IJzer zet zich in als vrijwilliger bij het Rode Kruis en de Voedselbank.
Onder het motto ICU (I see you – ik zie je staan) zet de ChristenUnie meer vrijwilligers in de
provincie Groningen in het zonnetje. De afgelopen weken kon iedereen een vrijwilliger nomineren voor een bloemetje. Dat is veel gebeurd. Volgens de ChristenUnie is duidelijk dat heel
veel mensen het werk van vrijwilligers waarderen.
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