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Gemeenteraadsverkiezingen  

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen. De oorzaak 

hiervan lag in het feit van de hoeveelheid werk rond de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 

maart jl. Wel hebben we geprobeerd om u met campagnenieuwsbrieven op de hoogt te 

houden van de ontwikkelingen. Op het moment dat deze nieuwsbrief geschreven en wordt, 

moeten we de campagne rond deze verkiezingen nog evalueren, maar we mogen al wel 

concluderen dat we rijk gezegend zijn met een tweede zetel voor de ChristenUnie in de 

Gemeenteraad van Rhenen. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat Nico Drost en Karin 

Dieterman deze taak op zich hebben genomen. Na twee informatierondes is de ChristenUnie 

nu in gesprek met de Progressieve Combinatie Rhenen, om tot de vorming van een coalitie te 

komen. Op dit moment is nog niet bekend welke partijen daar bij gevraagd zullen worden. Het 

streven van de ChristenUnie is een coalitie te vormen met een zo breed mogelijk draagvlak in 

de Gemeenteraad, maar ook bij de Rhenense bevolking. De komende jaren komt er veel op 

het Gemeentebestuur af. Denk bijvoorbeeld aan de decentralisatie van de verschillende 

zorgtaken. Dit zijn met name de onderdelen waar de ChristenUnie zich voor in wil zetten om 

zo ook op te komen voor de zwakken in de samenleving. Dit alles onder het motto: “Oog voor 

ieder mens”.  

  

http://rhenen.christenunie.nl/page/24456


 
Facebook  

We hebben voor de Gemeenteraadsverkiezingen intensief campagne gevoerd, met posters, 

folders, verkiezingsmarkten, gadgets, maar ook via Facebook. Dit laatste was voor ons een 

nieuwe uitingsvorm, waarvan we kunnen concluderen dat deze behoorlijk succesvol is 

geweest. In korte tijd hadden we 80 vrienden voor deze pagina. Bezoek deze pagina op 

https://www.facebook.com/christenunie.rhenen.5.  

  

Vacatures in het bestuur 

Binnen het bestuur gaan een aantal verschuivingen plaatsvinden en daardoor ontstaan er een 

tweetal vacatures: Een penningmeester (op korte termijn), aangezien Jacob Smit heeft 

aangegeven te gaan stoppen, na ongeveer 6 jaar zeer actief te zijn geweest in de 

opbouwcommissie, het bestuur en de fractie. Een secretaris, aangezien Astrid Rooseboom 

heeft gekozen voor het fractievolgerschap. Mocht één van de twee functies u aanspreken, wilt 

u dan graag contact opnemen via secretariaat@rhenen.christenunie.nl of telefoon 0317-

618571  

  

https://www.facebook.com/christenunie.rhenen.5


 
Europese verkiezingen donderdag 22 mei  

Donderdag 22 mei stemt Nederland over het Europees Parlement. Het is belangrijk dat de 

mensen die ons in maart steunden, dat in mei weer doen. We trekken in deze verkiezingen 

samen op met de SGP voor een christelijk geluid in Europa.  

  

 
Navolgers in liefde  



Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is het Goede Vrijdag. Vandaag herdenken 

wij het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Door zijn offer is Hij 

gehoorzaam geweest aan zijn hemelse Vader tot in de dood. Hiermee heeft God zijn liefde 

betoond aan alle mensen en door die liefde werd Jezus na drie dagen weer opgewekt uit de 

dood. Deze liefde roept ons op om ook navolgers in liefde te zijn. Gezegende Paasdagen 

gewenst.  
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