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Voorzitter, beste leden, 

 

Het jaar 2019 is geschiedenis geworden. Het lijkt al ver achter ons te liggen maar dat is slechts 

schijn, slechts 12 weken geleden leefden we nog in 2019. Het herinnerd ons aan de 

vergankelijkheid van het leven, alles op deze aarde vergaat, eer, roem, alles vergaat maar wat 

blijft is het eeuwige woord van de levende God. Ook in onze vereniging zijn we bepaald bij de 

vergankelijkheid van het leven, een 2 tal leden van onze vereniging zijn in 2019 overleden. 

 

Ondanks deze droevige boodschap, is er ook grote reden tot dankbaarheid: de Heere gaf nog de 

mogelijkheid om politiek met een christelijk geluid te laten horen. Wat een zegen in ons 

Nederland, dat we zo in vrijheid mogen leven en onze overtuiging zelfs (met wijsheid en 

voorzichtigheid) mogen uitdragen. Wat dat betreft is voor mij ‘het moment’ van christelijke 

politiek het moment dat Cees van der Staaij de algemene politieke beschouwingen mocht 

houden. Wat een boodschap mocht Nederland ingaan: de verloren zoon die terugkwam bij de 

ontfermende vader! Als beeld van God de Vader die uitziet naar verloren zondaren!  

Naast dit feit geldt die dankbaarheid niet minder voor die momenten waarop politici van onze 

partij het woord van God mogen uitdragen in hun dagelijks werk, het besturen van gemeenten, 

provincie en ons land. We zijn de Heere dankbaar dat hij mensen geeft die dit werk willen doen. 

Want laten we ook heel eerlijk zijn, het is werk, heel veel werk wat er verricht wordt.  

 

In de lokale fractie heeft er in 2019 een wijziging plaatsgevonden, Mevr. W. de Zoete is gestopt 

met het raadslidmaatschap omdat ze lid is geworden van het college van Gedeputeerde Staten. In 

de plaats van haar is A. van Harmelen raadslid geworden. Voor zijn werkzaamheden als steun 

raadslid is nog geen opvolger gevonden. 

 

Voorafgaand aan de raadsvergaderingen zijn diverse fractievergaderingen gehouden welke telkens 

werden bezocht door een bestuurslid. Nogmaals, door de fractie en ook de wethouder is er veel 

werk verricht. 

 

Het SGP bestuur Westland kwam twee maal in een vergadering bijeen. Daarnaast is er 

regelmatig overleg met het CU bestuur. Het bestuur bestaat uit 8 leden met als voorzitter dhr. 

H. Doornekamp en als secretarissen Chris IJzelenberg en ondergetekende. 

 

Het ledenaantal op 31 december 2018 was 156. Op 31 december 2019 was het ledenaantal 150. 

Het ledental is gedaald in dit jaar.  

 

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 en hun familie Gods zegen toe in al hun werk maar ook 

hun persoonlijke omstandigheden. 
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