
 
 

 

ChristenUnie Rhenen  

 

Nieuwsbrief en uitnodiging ALV 2017 op 28 februari 

Geachte leden en vrienden van de 

ChristenUnie Rhenen,  

We wensen u allereerst een gezegend 

2017, dat bidden we voor u, voor ons land 

en voor de wereld. We zijn ook dankbaar 

voor het jaar dat achter ons ligt. Dankbaar 

voor een wethouder en raadsleden die ons 

vertegenwoordigen in de Rhenense politiek, 

en wie weet straks ook in de landelijke 

politiek. We gaan weer toeleven naar de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar 

als lokale afdeling zijn we ook al bezig met 

de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2018. In de aanloop daarnaar toe willen we 

u als lid uitnodigen voor een aantal 

bijeenkomsten. U wordt ook uitgenodigd om 

introducees mee te nemen.   

 

Kandidaten gezocht 

gemeenteraadsverkiezingen 

Rhenen 2018  

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart 2018 zijn wij opzoeken naar mensen 

die graag voor de ChristenUnie Rhenen zich 

verkiesbaar willen stellen:  

• hetzij voor daadwerkelijk deelname aan 

fractiewerk en/of gemeenteraadswerk,  

• hetzij omdat u ambassadeur wilt zijn voor 

de ChristenUnie in de gemeente Rhenen.  

Wilt u zich opgeven dan kan dat bij het 

secretariaat, mailadres: 

secretariaat@rhenen.christenunie.nl .  

 

7 februari - Nico Drost in Politiek 

Café 

Op dinsdag 7 februari organiseert de 

ChristenUnie-afdeling Utrechtse Heuvelrug, 

Bunnik en Wijk bij Duurstede een Algemene 

Ledenvergadering en Politiek Café in Nieuw 

Salem (De Lei 86), in Driebergen. Als 

spreker voor het Politiek Café komt Nico 

Drost, onze fractievoorzitter en de nummer 9 

op de verkiezingslijst voor de Tweede 

Kamer verkiezingen. Het Politiek Café is van 

20.00 – 22.00 uur. Nico Drost zal spreken 

over de integratie van nieuwkomers in onze 

samenleving. Ook is er ruimte voor 

discussie over het onderwerp en natuurlijk 

voor ontmoeting.  

 

28 februari - Ledenvergadering ter 

voorbereiding op de verkiezingen 

voor de Gemeenteraad in 2018 

Op de agenda staan: • voorstellen van 

programma en selectiecommissie, • 

jaarverslag van het bestuur. U ontvangt 

hiervoor de stukken apart.  

 

15 maart - Tweede kamer 

verkiezingen 

Op 15 maart mag u stemmen voor de 

tweede kamer. Nieuwsgierig naar het 

programma van de ChristenUnie voor ons 

land voor de komende jaren? Klik dan op 

onderstaande banner!  
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