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Voorzitter, geachte leden, 

 

Het jaar 2016 ligt weer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurd is. Dichtbij maar ook verder 

weg. Aanslagen, de voortdurende oorlog in Syrië en andere conflicten. Maar er was ook de 

presidentsverkiezing in Amerika. Misschien is er in uw persoonlijk leven veel droefheid 

geweest. Weet dan dat de Heere ervan af weet en hij wil en kan helpen. Wat een zegen als 

het ons temeer aan Hem verbindt. 

Maar wat zijn er ook veel zegeningen geweest. We leven hier in vrijheid, we hebben nog 

voedsel voor ons lichamelijk onderhoud, maar we mogen bovenal het voedsel voor onze ziel 

nog iedere week horen. Dan geldt het ook nu: ‘’Zoek den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept 

Hem aan, terwijl Hij nabij is’’. 

Het werk van onze CU-SGP fractie mocht zijn voortgang hebben. Al moest er wel afscheid 

genomen worden van de fractiemedewerkster Rosalie Vellekoop. We zijn dankbaar dat Anja 

Muilwijk dit werk per 1 maart 2016 wilde gaan overnemen. De fractie bestaat uit 2 

raadsleden, te weten dhr. L.K. Snijders en dhr. D. de Heer en als fractieadviseur dhr. A. van 

Spronsen. 

Door de fractie mocht er veel werk verzet worden. Moties werden ingediend en 

aangenomen. Ook werden er diverse werkbezoeken afgelegd. Diverse fractievergaderingen 

zijn gehouden, waarbij indien mogelijk telkens een bestuurslid van de SGP aanwezig was. 

Het bestuur kwam twee maal bij elkaar in een vergadering. De onderlinge sfeer mag goed 

zijn. Ook werd er twee maal een ledenvergadering gehouden. Teleurstellend is de opkomst 

wel. In de voorjaarsvergadering werd dhr. P. v. Dam voor een nieuwe periode herkozen als 

bestuurslid welke hij ook mocht aanvaarden.  De vacature van 2e penningmeester bleef open 

staan. Op een heldere wijze heeft dhr. L.K. Snijders  ons aansluitend op de beide 

ledenvergadering geïnformeerd over het werk van de fractie in de raad.  

De partijdag op 16 april is helaas niet door een afvaardiging bezocht. 

Verblijdend is dat we in 2016 diverse nieuwe leden mochten noteren. Het ledenaantal op 1 

januari 2016 was 147. Op 31 december 2016  was het ledenaantal 156.  12 nieuwe leden 

kwamen erbij , 3 personen hebben hun lidmaatschap opgezegd. We denken hierbij ook aan 

het overlijden van dhr. H.C. Ouwendijk. We wensen de familie Ouwendijk Gods kracht toe. 



We zijn als bestuur de Heere dankbaar voor al Zijn goede zorgen en kracht die Hij gaf aan 

onze partij en aan de CU-SGP fractie. We spreken hierbij onze dank uit aan de raadsleden en 

aan de fractieadviseur en fractiemedewerkster voor hun inzet en het vele werk dat zij 

mochten doen. Wij wensen hen en hun familie Gods zegen toe. 
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