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door voorzitter Keetie van der Wel

De impact van de coronacrisis is enorm. Allereerst op de gezondheid van heel veel mensen in
ons land, maar ook veel bedrijven en ondernemers worden geraakt. Wat betekent dit voor
werknemers, ondernemers en zzp’ers in het Westland? Naar wat de gevolgen van deze crisis
zijn kunnen wij nu alleen maar gissen. Wel zien en horen wij dat verse producten doorgedraaid
moeten worden omdat deze niet meer verhandeld kunnen worden.
‘Blijf zoveel mogelijk thuis’, is het devies van de overheid tijdens de coronacrisis. Dat is in het
belang van ieders gezondheid. Samen kunnen wij deze crisis het hoofd bieden. Nu komt het aan
op volhouden en de vraag hoe komen wij deze crisis met elkaar te boven?
Veel vragen waarop niet meteen antwoord kan worden gegeven. Het lijkt er op dat wij de goede
kant op gaan. Ondertussen is het mij opgevallen dat er nog veel mogelijk is in kleinere
verbanden. Het omzien naar elkaar door kaarten, bloemen aandacht op afstand en de digitale
wereld wordt door velen ontdekt en omarmd. Als bestuur hebben wij de eerste digitale
vergadering er op zitten en ik moet zeggen: ‘Het werkt’, alleen is gewoon vergaderen toch
prettiger!
Inmiddels hebben wij, als bestuur, kennis gemaakt met Wilfred de Zeeuw. Hij gaf gehoor aan
onze noodkreet van december 2019. Hij heeft de oriënterende stage doorlopen en daarna heeft
Wilfred te kennen gegeven dat hij zich beschikbaar stelt als aspirant bestuurslid. In september/
oktober hopen wij dat wij een ledenvergadering kunnen uitschijven waarin Wilfred benoemd kan
worden als bestuurslid. Hij zal dan het penningmeesterschap van Rien Otto over nemen. Wij
stellen uw aanwezigheid bij deze ledenvergadering zeer op prijs. Wilfred wordt in de gelegenheid
gesteld zichzelf in deze Nieuwsbrief voor te stellen.
Als bestuur zijn wij God dankbaar dat Rien Otto volledig is hersteld van zijn ziekte! Rien heeft
aangegeven dat hij, na 17 jaar actief te zijn geweest in de Westlandse politiek, zich zal
terugtrekken als bestuurslid. Wij willen als bestuur en afdeling ChristenUnie Westland Rien en
zijn vrouw Gerrie heel hartelijk bedanken voor al zijn tijd en inzet voor de lokale politiek.
Namens het bestuur wil ik u heel hartelijk groeten en wens ik u Gods bescherming toe in deze
tijd.
Keetie van der Wel-Kuipers

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.cusgpwestland.nl of bezoek onze facebookpagina: facebook ChristenUnie-SGP Westland.
Regelmatig plaatsen wij berichten over werkbezoeken, onze standpunten of columns van de (steun-)raadsleden. Uiteraard zijn reacties
altijd welkom, stuur deze naar info@cusgpwestland.nl.
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Mijn naam is Wilfred de Zeeuw. Ik ben 58 jaar, getrouwd met Rianne Oprel, vader van twee
dochters en opa van vier kleinkinderen. Ik heb civiele techniek gestudeerd in Delft en werk al
sinds 1986 bij Rijkswaterstaat in Rotterdam. Ik ben actief lid van de Protestantse gemeente
Naaldwijk, onder andere in de werkgroep Groene Kerk.
In september vorig jaar had ik een intensieve vrijwilligerstaak als secretaris van de kerkenraad
(scriba) neergelegd en in december zag ik de dringende oproep van voorzitter Keetie van der
Wel in de Nieuwsbrief van ChristenUnie Westland. Ik heb het kennismakingsprogramma
meegemaakt en toegezegd om bestuurslid te worden. Toen Rien Otto aangaf dat hij dit jaar het
penningmeesterschap van het CU-bestuur wil neerleggen, heb ik aangeboden om dat van hem
over te nemen, zodra ik officieel bestuurslid ben.
Ik vind het belangrijk dat het bestuur van de afdeling Westland van de landelijke ChristenUnie
functioneert namens de leden. Daarom hoop ik dat we na de zomer weer een ledenvergadering
kunnen organiseren, waarin de bestuurswisseling kan plaatsvinden en we elkaar kunnen
inspireren met wat er het afgelopen jaar gedaan is en wat er opgepakt zou kunnen worden.
Ik ben twee jaar geleden lid geworden van de ChristenUnie. Ik was lid van het CDA, maar ik was
het steeds minder eens met hun landelijke standpunten, met name wat betreft economie,
vluchtelingen, milieu en klimaat. Daarentegen kon ik mij juist wel vinden in de landelijke
standpunten van de ChristenUnie. Ik vind ook dat Gert-Jan Segers en de CU-bewindslieden erg
goed bezig zijn.
Ik vind het erg jammer dat er in de Westlandse gemeenteraad geen zelfstandige CU-fractie is.
Als (toekomstig) bestuurslid voor de ChristenUnie wil ik mij inzetten voor deze partij en voor het
specifieke CU-geluid. Daarbij past mij wel enige bescheidenheid, want ik heb geen politieke
ervaring. Ervaren of niet, wij allen kunnen dit werk alleen doen met Gods hulp. Zonder Zijn zegen
lukt het niet.
Tenslotte een verzoek aan u. Ik heb mij nu voorgesteld, maar ik ken u nog
niet. Het kan ook wel een paar maanden duren voordat wij elkaar mogen
ontmoeten. Daarom wil ik u vragen: stuur mij een mailtje; ik ben erg
benieuwd wie u bent!
wilfreddezeeuw@gmail.com

Emailadres secretariaat: secretariaat@westland.christenunie.nl
Postadres secretariaat: Van Rennesstraat 8, 2692 CN ‘s-Gravenzande
Indien u ons wilt steunen met een gift, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL11RABO0148440606 t.n.v. ChristenUnie Westland. Bij voorbaat hartelijk dank!
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