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Aan de leden van de ChristenUnie in Nunspeet, 
 
God scheidt de volkeren als de bokken van de schapen, omdat de rechtvaardigen 
(rechterhand) hem hebben geholpen in nood en de onrechtvaardigheden (linkerhand) 
hebben dat niet gedaan (naar Matth 25: 31- 46). Dit Bijbelgedeelte zet je vaak erg aan te 
denken over je levensstijl, want waar gaat het in het leven nu om (geef je mensen te eten, 
drinken, etc. als ze honger en dorst hebben). Zeker in deze tijd is dit een relevante vraag… 
Wat moeten we doen aan de vluchtelingenstroom in onze tijd. Wat zijn onze antwoorden als 
ChristenUnie, maar ook als individuele christen? Soms moet je ook gewoon wat gaan doen 
voor je medemens.  
 
Het begin van het jaar 2015 stond in het teken van de Provinciale en Waterschap 
verkiezingen. Met het kiezen van leden voor de Provinciale Staten werd het voortbestaan van 
de regeringscoalitie via de getrapte verkiezingen van de leden voor de Eerste Kamer in het 
bijzonder op de proef gesteld. Binnen de mogelijkheden en beschikbare vrijwilligers is door 
onze afdeling op bescheiden schaal campagne gevoerd. 
  
Op het gebied van het gemeenteraad zijn in het post gemeenteraadsverkiezingsjaar 2015 
eigenlijk weinig zichtbare activiteiten te vermelden buiten de gebruikelijke activiteiten van de 
fractie. Toch zijn er in dit jaar grote stappen gezet.  
 
Het bestuur heeft voorbereidingen getroffen ten aanzien van de regulering van de processen 
voor de verkiezingen. Er is een eerste stap gezet naar het vormen van permanente 
commissies. Deze commissies gaan zich voortdurend bezighouden met o.a. de vorming van 
de kandidatenlijst en het opstellen van het verkiezingsprogramma.  
 
In de gemeenteraad heeft een ieder zijn plekje gevonden en ook daar zijn duidelijke stappen 
vooruit gezet met name op het communicatie gebied. Waarbij de vraag centraal staat: “Hoe 
laat je als ChristenUnie zien in de samenleving?” 
 
Het bestuur kende dit jaar wat wisselingen. Wally Marchand trad per 1 januari 2015 officieel 
aan als voorzitter en Rolf Diepeveen en André Sneijders hebben toen het bestuur verlaten 
naar een lange periode van grote inzet. Daar zijn we ze dankbaar voor.  
 
In november is de algemene ledenvergadering gehouden. Naast de jaarlijkse 
verslagleggingen over 2015, mochten we ook nieuwe bestuursleden verwelkomen in Jan 
Noordmans (oude bekende) en Wubbo de Koning. Zij zullen de lege plekken in het bestuur 
op gaan vullen. Ook de voortgang en inrichting permanente commissies 
(Programmacommissie en Kandidatencommissie) is uitvoerig toegelicht en besproken. Na 
instemming van de vergadering zal door het bestuur in 2016 hieraan verder worden gewerkt. 
 
We danken u voor uw gebed en betrokkenheid bij de ChristenUnie. 
 
Een hartelijke groet,  
 
Woutera Meijboom, 
Secretaris ChristenUnie Nunspeet 
 


