
 
 
 
Voorzitter, beste leden,  
  
Het jaar 2021 ligt weer achter ons. Een jaar waar Corona nog steeds een grote betekenis had 
in ons dagelijks leven. Misschien is er in uw persoonlijk leven veel droefheid geweest. Weet 
dan dat de Heere er van af weet en hij wil en kan helpen. Dat de Heere nog heeft mogen 
werken in ons aller harten!  
 
Eenmaal 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 er steeds meer tegenstand van 
buitenaf gevoeld word, hebben we er alle kracht weer voor gekregen om ons werk voor de 
kiesvereniging te mogen doen. We lezen het ook in de Gods woord: 
Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, 
in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid. (Rom. 12:8) 
  
In de lokale fractie hebben er in 2021 geen wijzigingen plaatsgevonden. 
  
Voorafgaand aan de raadsvergadering zijn diverse fractievergaderingen gehouden welke 
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 driemaal in een vergadering bijeen. Daarnaast is er 
regelmatig overleg met het CU bestuur. 
 
Het bestuur bestaat uit 7 leden met als voorzitter H. Doornekamp en als secretaris 
ondergetekende.  
Het ledenaantal: 
31-12-2020: 137 
31-12-2021: 136 
Het ledenaantal is gedaald in dit jaar. D.V. 2022 willen wij dit als actiepunt meenemen om 
het ledenaantal proberen te laten groeien o.a. tijdens de verkiezingscampagne. 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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