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Nunspeet, 20 april 2017 
 
 
Aan de leden van de ChristenUnie in Nunspeet, 
 
 
Inleiding 
Een overdenking naar Mattheus 5 vers 13- 15, Het zout der aarde en het licht op de 
kandelaar. Dat zijn twee beelden waarmee Jezus de toehoorders en daarmee ook ons iets 
duidelijk wil maken. Zout zie je eigenlijk alleen als je het nog niet gebruikt hebt. Daarna proef 
je het nog wel (smaakmaker), maar ziet het niet meer. Als je dat naar ons leven doortrekt. Je 
ziet aan ons niet dat we Christen zijn, toch zou het zichtbaar moeten zijn. Wij mogen de 
smaakmakers van de maatschappij zijn m.n. ook in de politiek. 
Het licht van de wereld daarentegen zie je altijd. Die functie heb je als christen dus ook; 
Duidelijk zichtbaar zijn waar je voor staat en vanuit wie je het doet.  
Beide functies mogen zichtbaar worden in je politieke leven, soms zichtbaar (licht) soms 
alleen merkbaar (zout). Het licht staat alleen maar te schijnen (je hoeft het niet van jou 
activiteiten te verwachten), laat je licht maar gewoon schijnen over de problematiek in de 
wereld, dorp, e.d.  
Je moet je licht laten schijnen over je goede werken, zegt Jezus. Dan zal God het verheerlijken 
in en door ons heen. 
 
Bestuursactiviteiten 
In 2016 hebben we niet stil gezeten als bestuur. De permanente commissies zijn volledig 
bemand en zijn daadwerkelijk aan de slag gegaan met de opdracht, die ze van het bestuur 
meegekregen hebben. Ook ondersteunend voor de fractie is er veel werk verricht door het 
bestuur naast alle andere relevante taken. 
Ook in dit jaar hebben wij ons 40-jarig jubileum van Nunspeet herdacht met een bijdrage van 
Eppo Bruijns en verschillende wethouders van de partij. Op 18 april heeft Eppo ons 
meegenomen in de huidige speerpunten van de christelijke politiek. Met de verschillende 
(ex-)wethouders hebben we juist terug gekeken op het verleden. Het was een mooie avond 
waarin ook tijd was om elkaar te ontmoeten. 
Ook is in 2016 formeel de vereniging omgezet in een afdeling van de landelijke partij. 
 
Fractieactiviteiten 
Ook in de fractie zijn duidelijke stappen vooruit gezet. Er zijn bijeenkomsten geweest om de 
onderlinge band verder uit te bouwen en met elkaar na te denken over een efficiënte en 
adequate manier van communiceren (intern en extern).  
De nieuwsbrief van de ChristenUnie Nunspeet heeft meer vorm gekregen in 2016 en mag nu 
zelfs maandelijks in de inbox worden ontvangen. De informatievoorziening is daarmee naar 
de leden en geïnteresseerde verder geformaliseerd, maar wordt komend jaar zeker verder 
uitgekristalliseerd.  
 
 
 



Bezetting van het bestuur 
Binnen het bestuur hebben we dit jaar afscheid genomen van Chris Korteweg al is hij tot zijn 
opvolging is geregeld wel bereid gevonden zijn taak nog vanaf de zijlijn uit te voeren. Daar 
zijn we hem heel dankbaar voor. 
Aart Hofman heeft zijn functie nog met 1 jaar verlengd tot eind 2017. 
Eind van 2016 werden we daarnaast opgeschrikt door het nieuws dat Wally Marchand, de 
voorzitter, om medische redenen was uitgeschakeld voor een langere periode.  
De nood in het bestuur is hoog en we hopen en bidden voor goede opvolging van de 
aftredende en afgetreden bestuursleden in het bestuur. 
 
We danken u voor uw gebed en betrokkenheid bij de ChristenUnie. 
 
Een hartelijke groet,  
 
Woutera Meijboom 
Secretaris ChristenUnie Nunspeet 


