
Geachte leden en vrienden van de
ChristenUnie Rhenen,
Als bestuur zijn we dankbaar voor alles wat
er de afgelopen maanden gebeurd is. Er is
hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma,
de kandidatenlijst en het campagneplan.
Hieronder leest u kort de stand van zaken. In
deze tijd is sociale media niet meer weg te
denken, daarom zijn we ook actief op
Facebook en op Twitter en u kunt natuurlijk
alle info vinden op onze website. 
Voor deze tijd naar de verkiezingen willen wij
ook uw gebed vragen, voor wijsheid,
bemoediging, kracht en vertrouwen van Hem
van Wie we het mogen verwachten. En ook
dat mensen in de komende tijd door Hem
bewogen mogen worden om te kiezen wat
goed is voor ons, onze naasten en voor de
aarde.
 
Campagne film ChristenUnie
Rhenen
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan
de Campagnefilm van de ChristenUnie
Rhenen. Zie hier onze campagne film waarin
onze (kandidaat) fractieleden u vertellen waar
zij voor staan en willen gaan in de komende
gemeenteraads-periode: 

 
Van de fractievoorzitter Nico Drost
Beste mensen, 
Wat is het enorm bemoedigend en
motiverend om al die persoonlijke motivaties
van de mensen op onze kandidatenlijst te
lezen! Het laat prachtig en persoonlijk aan
Rhenen zien wie er met elkaar de achterban
van de ChristenUnie vormen. Maar ook wat
onze gezamenlijke drijfveren zijn. Kort
gezegd, in mijn samenvatting: wij willen met
elkaar iets van Gods liefde voor de wereld
laten zien en we willen graag dat mensen dat
merken. Inmiddels is ook ons
verkiezingsprogramma op onze website
verschenen. U kunt daarin lezen hoe de
ChristenUnie in Rhenen als speerpunten
'duurzaamheid' en 'zorg voor mensen' noemt.
De komende tijd is het aan ons allen om die
boodschap uit te dragen en ervoor te zorgen
dat veel kiezers in Rhenen zich op 21 maart
a.s. achter ons scharen. En u kunt meedoen!
Op grootse manieren, bijvoorbeeld door mee
te doen aan acties, maar ook in kleinere
dingen. Bijvoorbeeld door een keer met uw
buren over Rhenen en de ChristenUnie te
praten. Of door onze Facebook-post te delen
met uw vrienden. 
 
Ik geloof dat onze God alle dingen in Zijn
hand heeft. Ook onze gemeente en de
mensen die er wonen. En ik geloof ook dat
God ons wil gebruiken in onze omgeving en
dus ook de politiek. Als wij maar bereid zijn
om het voorbeeld van Jezus te volgen. Hij
achtte zichzelf niet belangrijker dan de ander.
Hij cijferde zichzelf weg, waste de voeten van
zijn discipelen en legde zijn leven af. En dat
was de weg waarlangs hij tot de ultieme
overwinning kwam: volmaaktheid in de ogen
van zijn Vader, eeuwig leven voor wie in hem
geloven. 
Met een hartelijke groet, 
Nico Drost, fractievoorzitter
 

Van de campagne commissie
Het campagnevoeren voor de
Gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit
jaar is voor de ChristenUnie Rhenen
“onopvallend,” maar zeer gewaardeerd, van
start gegaan met 2 publieksacties. Op 16
december jl. hebben we als ChristenUnie
chocolaatjes uitgedeeld op de Kerstfair in het
centrum van Rhenen. Uiteraard fairtrade
chocolade en met een kerstwens. In de
dagen voor Kerst viel bij iedere inwoner in de
gemeente Rhenen een kaart met een
Kerstgroet en nieuwjaarswens op de mat. 
Op dit moment is de campagnecommissie
bezig met de voorbereidingen voor al het
drukwerk wat nodig is in de komende tijd:
flyers, posters, banners en dit jaar voor het
eerst ook filmpjes met onze kandidaten en
speerpunten. Daarnaast denken we na over
acties die we nog zullen gaan voeren in de
komende tijd, naast de reeds op de agenda
staande verkiezingsdebatten Voor deze
acties hebben we zeker hulp nodig. Geef
alstublief een paar uurtjes van je tijd als er
een beroep op je wordt gedaan. 
 
Kijkt u alvast even naar de volgende
evenementen, of u hiervoor een paar uurtjes
tijd heeft om bij te zijn en noteer de data: 
 
donderdag 01-03-2018: Debatavond Elst in
het Bestegoed 
 
donderdag 08-03-2018: Debatavond
Achterberg in het Dorpshuis 
 
zaterdag 10-03-2018: Folders uitdelen in
Achterberg en Elst 
 
vrijdag 16-03-2018: Debat avond Rhenen
o.l.v. de Gelderlander in het gemeentehuis 
 
zaterdag 17-03-2018: Verkiezingsmarkt in
Rhenen in het centrum 
 
woensdag 21-03-2018: Verkiezingsdag 
 
In de week voor 21 maart willen we nog een
bezinningsavond vanuit de ChristenUnie
organiseren, hierover lichten we u op tijd in! 
 
Van de penningmeester Rob van
de Velde
Gelukkig hebben we in de laatste jaren
kunnen sparen voor de campagne. Er is
hiervoor circa €4700 beschikbaar. Door het
campagneteam is een begroting opgesteld.
Er zullen uitgaven worden gedaan voor bv.
huis-aan-huis drukwerk, een pakkende korte
film over onze kandidaten en het plaatsen
van berichten via sociale media. Het
campagneteam wil ook graag advertenties
plaatsen in de RBC. Daarvoor ontbreken nog
de financiele middelen. Elke week een
advertentie op de voorpagina tot de
verkiezingsdag kost €1250. 
U kunt de campagne steunen met uw tijd (zie
hierboven) en met uw portemonnee. Uw
giften zijn welkom op NL84INGB0003820890
tnv ChristenUnie Rhenen. Giften aan
ChristenUnie Rhenen kunt u opvoeren als
aftrekpost bij uw belastingaangifte (ANBI
RSIN: 815971564).
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