Voorzitter, beste leden,
Het jaar 2020 ligt weer achter ons. Een bijzonder jaar. Corona, een woord dat we al een jaar
lang dagelijks gebruiken, heeft een groot deel van ons dagelijks leven bepaald. Er zijn
mensen ziek geworden en wereldwijd zijn vele mensen aan deze pandemie overleden. Privé
heeft het voor ons allen gevolgen gehad, zakelijk hebben ook veel mensen een flinke omslag
moeten maken.
‘En nog is het einde niet’ lezen we in Gods woord. Hoeveel roepstemmen hebben we nog
nodig? Dat wij nog niet weggenomen zijn, is een groot goed dat de Heere ons nog heeft
willen schenken. Dit mag ons wel verwonderen. Wij, die weten dat God hier een bedoeling
mee heeft, zouden toch aan Gods Troon moeten bedelen of er voor ons, arme zondaren,
nog verzoening mogelijk is? Dat het ons nog op de knieën mag brengen aan de troon van Zijn
genade.
Tweemaal ontvingen wij het droevige bericht dat er een lid ons is ontvallen. Mocht de Heere
de naaste familieleden nog troost geven in dit smartelijke verlies.
Naast deze droevige gebeurtenissen mag er ook dankbaarheid zijn. Wij hebben in alle
vrijheid nog een christelijk geluid mogen laten horen. Waar dat soms niet makkelijk is als
kleine partij hebben we dat toch met wijsheid en voorzichtigheid proberen uit te dragen.
Waar op alle vlakken de christelijke normen en waarden tegengewerkt worden, mogen we
nog in een vrij land wonen, al merken we dat dit op godsdienstig vlak ook steeds lastiger
wordt. We liggen als christenen onder een vergrootglas. Wat mogen wij dan toch een troost
vinden als we het Woord lezen: ‘Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden
moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij heen
gaat. (Jozua 1:9)
In de lokale fractie heeft er in 2020 een wijziging plaatsgevonden, Bea Koen (CU) is als
steunraadslid toegetreden.
Voorafgaand aan de raadsvergadering zijn diverse fractievergaderingen gehouden die
telkens werden bezocht door een bestuurslid. Hier hebben we gezien hoeveel werk er is
verricht door de fractie en onze wethouder.
Het SGP bestuur Westland kwam tweemaal in een vergadering bijeen. Daarnaast is er
regelmatig overleg met het CU bestuur.
Het bestuur bestaat uit 8 leden met als voorzitter H. Doornekamp en als secretarissen A. van
der Meer en ondergetekende. Waar er in 2020 nog 2 secretarissen zijn, zal D.V. medio 2021
ondergetekende het volledige secretariaat voor zijn rekening nemen.

Het ledenaantal:
31-12-2019: 149
31-12-2020: 137
Het ledenaantal is gedaald in dit jaar. D.V. 2021 willen wij dit als actiepunt meenemen om
het ledenaantal proberen te laten groeien. Vooral bij de jongere generatie zien we nog veel
kansen.
We zijn als bestuur de Heere dankbaar voor al zijn zegeningen. Hierbij spreken wij als
bestuur onze dank uit aan de wethouder, de raadsleden, steunraadsleden en
fractiemedewerkster voor het vele werk en inzet. Wij wensen hen Gods zegen toe in al hun
werk, maar ook in hun persoonlijke omstandigheden.
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