
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactblad

Uitgave:7 

Dit jaar mag de schop de grond in bij de In den 
Climtuin en ook bij het nieuwbouwdeel van 
Kampus(gebouw vol talent), het nieuwe 
kenniscentrum waar onderwijs en arbeidsmarkt 
elkaar treffen. Met de ondernemers uit alle sectoren 
houden we de effecten van Corona in de gaten en 
ondersteunen we waar we kunnen. 
Genoeg te doen dus.  
 
Voor mij, maar ook voor u mag in 2021 gelden: wat 
de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren 
hand. 
 
Bert Tijhof  
Wethouder Rijssen-Holten 
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Beste ChristenUnie-vrienden uit Rijssen-Holten, 
allemaal een goed en gezegend 2021. Wat was 2020 
een bijzonder jaar, een onbekend virus dat de wereld 
rondging en mensen besmet. Veel ziekte en veel 
rouw, ook in onze gemeente. Wat verwachten we 
van 2021? Blijft het onzeker, is een vaccin onze enige 
hoop? Ruim tweeduizend jaar geleden heeft God ons 
al Hoop voor de toekomst gegeven, door Zijn Zoon te 
sturen als Het Licht in onze duisternis. We mogen ook 
in 2021 zien op Hem en zo het nieuwe jaar in gaan. 
We mogen zelfs Zijn licht verspreiden over de wereld. 
Wij mogen lichtdrager zijn. Zo mag Rijssen-Holten als 
een stad op een berg niet verborgen blijven, maar 
mogen/moeten we getuigen van Hem. Zijn daarmee 
alle zorgen verdwenen? Ben je daardoor immuun 
voor Corona en hoef je geen vaccin? Is daarmee je 
baan in 2021 zeker gesteld? Nee, zo zit het niet, maar 
we kunnen wel bij Jezus terecht met onze zorgen en 
we mogen het in Zijn perspectief plaatsen. Zo kunnen 
we ook begin 2021 Zijn licht brengen in een donkere 
wereld. 

 
De eerste periode van dit jaar staat voor mij in het 
teken van de verkiezingen in maart. Als hoogste 
kandidaat uit Overijssel op de lijst wordt er wel 
verwacht dat ik de ChristenUnie in Overijssel 
vertegenwoordig bij debatten en campagne-
bijeenkomsten.  Mooi om te mogen doen, goed om 
de gelegenheid te krijgen om uit te leggen waar de 
ChristenUnie voor staat. Ook een kans om het mooie 
Twentse noaberschap naar Den Haag te brengen.  
Mocht de ChristenUnie 13 zetels halen, of er komen 
heel veel voorkeurstemmen, dan betekent dat nogal 
wat. Dan zal mijn weg anders zijn dan ik me zelf 
voorgesteld had. Nuchter als we zijn gaan we 
ondertussen ook gewoon door met ons dagelijkse 
werk. Mooi voorbeeld is de lokale uitvoering van de 
sociale werkvoorziening. Echt gaaf om met diverse 
ondernemers en de Sterkerij iets goeds te bouwen 
voor de mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biddend over de drempel van 2021. 
 
De wereldwijde pandemie heeft ernstige gevolgen 
voor alle aspecten van het leven. Velen zijn overleden 
en we kennen allemaal wel een familie waar een 
dode te betreuren viel. Daarnaast zijn de gevolgen 
voor de sociale contacten ten gevolge van de 
lockdown afgrijselijk voor de bewoners van 
verzorging tehuizen. Ook voor het bedrijfsleven en de 
economie zijn de gevolgen zeer ernstig. Veel 
bedrijven zijn failliet gegaan en banen gingen 
verloren. Scholen werden gesloten en onze kinderen 
kregen online les. Het gevoel van vrijheid en de 
beleving om te gaan waar en wanneer we maar 
willen is geminimaliseerd. Eerst was onze hoop 
gevestigd op een mondkapje, de 1,5 m afstand en 
een lockdown, nu stellen velen de hoop op het 
corona vaccin.  
 
Wanneer we kijken naar het jaar dat voor ons open 
ligt, welk effect heeft dit dan op onze plannen en het 
stellen van doelen? In de Bijbel zijn een aantal wijze 
adviezen te vinden van o.a. koning Salomo: 
 “Je moet op de Heer vertrouwen. Denk aan Hem bij 
alles wat je doet, dan zal Hij je helpen. Denk niet dat 
je alles zelf kunt”. (Spreuken 3:5-6). We hebben altijd 
blind ons vertrouwen gesteld in de overheid, de 
economie, onze pensioenen of in ons zelf. In 2020 zijn 
we van een koude kermis thuisgekomen. Weinig van 
de van ons zelf bedachte zekerheden hebben 
standgehouden. Wat gaan we doen met het geleerde 
van het vervlogen jaar, wanneer we onze doelen en 
plannen maken? Opnieuw gaan we naar Salomo 
luisteren. “Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. 
Dan zullen al je plannen slagen”. “Mensen maken 
plannen voor hun leven, maar de Heer bepaalt wat er 
gebeurt”. (Spreuken 16: 3 en 8).  We moeten Hem 
overal bij betrekken en op de 1e plaats zetten bij al 
onze plannen en doelen. 
 
Laten we realistisch en niet eigenzuchtig zijn in het 
maken van onze plannen en verwachtingen voor 
2021 en aan Hem voorleggen en bidden of Hij het wil 
zegenen. Zo mogen we in dat opzicht gaan richting de 
2e Kamerverkiezingen. “De Heer onderzoekt of onze 
gedachten goed zijn, net als een smid kijkt of het 
zilver en goud zuiver zijn”.  (Spreuken 17:3). 
 
Johan ten Hove 
 

 

 

 

 

 

• Wetsvoorstel CU: Sigaretten verdwijnen uit 

supermarkt.  

Dankzij een aangenomen wetsvoorstel van 

ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis daalt 

het aantal verkooppunten van tabaksproducten de 

komende jaren. Vanaf 2024 mag er helemaal geen 

rookwaar meer worden verkocht in supermarkten. 

Ook mag rookwaar vanaf 2021 bij geen enkel 

verkooppunt meer in het zicht liggen, iets wat bij 

supermarkten al het geval was. De anti-rookaanpak 

moet ervoor zorgen dat er in 2040 een rookvrije 

generatie opgroeit in Nederland.  

 

• CU Overijssel viert plan verbetering N35, 

Zwolle - Enschede.  

Als coalitiepartner is ChristenUnie Overijssel heel 

blij met de plannen om de N35, rijksweg Zwolle - 

Enschede, te gaan verbeteren. Na een lange tijd 

van 'soebatten' en lobbyen is er november jl. een 

belangrijke stap gezet om de verkeersveiligheid te 

verbeteren en het verminderen van overlast voor 

de omwonenden. Tegelijk blijft de ChristenUnie 

kritisch op het feit dat de provincie de helft van de 

kosten moet bijdragen. Het gaat om een rijksweg, 

die door het rijk betaald zou moeten worden.  

 

• Interview met Tonnie Rozenkamp voor 

landelijke CU-verkiezingscampagne.  

Op de website en social media van de ChristenUnie 

zijn voor de verkiezingscampagne voor de Tweede 

Kamer in maart 2021 portret interviews 

opgenomen met een aantal CU’ers. Ons CU-raadslid 

Tonnie Rozenkamp is één van de geïnterviewden. 

Lees het interessante verhaal van Tonnie en de 

overige CU’ers met uiteenlopende achtergronden 

en aandachtsgebieden. 

www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma 
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www.rijssen-holten.christenunie.nl 

redactie@rijssen-holten.christenunie.nl 

Financiële ondersteuning is van harte welkom op: 

IBAN NL 07 RABO 0347 3157 04 

 
 

 

Afscheid van het bestuur, 

Ongeveer 15 jaar geleden kreeg ik contact met onze 

oud-voorzitter Wim Flim. Vrij kort daarna resulteerde 

dit in een etentje in een lokaal restaurant. Aan het 

einde van de avond was ik lid van de ChristenUnie. Zo 

ging dat in die tijd. In no-time trok Wim Flim mij het 

bestuur in. Daarin waren best moeilijke klussen als 

bestuur te verrichten. De uitslag van de 

selectiecommissie meedelen aan iemand die 

verwacht had hoger op de lijst te staan. Hoe ga je 

daar mee om, want de persoon in kwestie moest wel 

gemotiveerd blijven. Daarnaast heb ik goede 

herinneringen overgehouden aan de uitnodiging 

voor de Christen Unie, om deel te nemen aan het 

zittende college en de coalitie. Ook is er is gekeken of 

we een wethouder konden leveren.  

We hebben krijgsraad gehouden bij Willy Otten op 

zaterdagmorgen. We waren er snel uit. Ook 

verdrietige momenten hebben we samen 

meegemaakt. Ik denk hierbij aan het overlijden van 

Jan Tijhof, Gerrit Roosink en Gerrit Pas. Wijlen Gerrit 

Roosink onze secretaris, was een harde werker. 

Wanneer je in de avond bijeen was geweest kreeg je 

de andere morgen vanuit de trein, van Gerrit al een 

uitgewerkt verslag. Samen met Wim Flim bezochten 

we de provinciale ledenbijeenkomsten in Ommen. 

Op de terugweg na een lange avond sprak Wim de 

legendarische woorden:” Ik heb wal zin an nen breef 

petat, ie ook?”. Op een zeker moment trad Wim Flim 

terug als voorzitter. Hoe nu verder? “Iemand moet de 

kar trekken” zei Gerrit Roosink. Op de 

ledenvergadering roerde iedereen in de koffie, ook zij 

die de koffie suikervrij dronken. Goede raad was 

duur. Gerrit vond de oplossing. “Johan, jou maken we 

interim-voorzitter, wetende dat het woord interim 

langzaam zou verdwijnen uit de verslagen.  

In die tijd was ons contactorgaan een papieren versie 

met diverse betalende adverteerders. Nu krijgt u de 

info digitaal gestuurd. Na de nodige jaren heb ik de 

hamer over gedragen aan ons huidige raadslid 

Christiaan Laurens. Wim Groenewegen trekt nu met 

verve de kar.  

 
 

 

 

Ik mag terugkijken op een mooie periode waarin veel 

gebeurd is. Niet onbelangrijk om te melden dat na 

soms een heftige discussie met verschillende 

inzichten, we altijd de vergadering met dankgebed 

konden afsluiten. Je moet een keer stoppen en 

nieuwe bezems vegen schoon. Wim Groenewegen 

heb ik de toezegging gedaan voorlopig redactielid te 

blijven en de column “Het Woord aan het woord” 

onder mijn hoede te houden. Ik bid u allen alle goeds 

toe voor de toekomst en we hopen elkaar in 

gezondheid te mogen ontmoeten hoe en waar dan 

ook. 

Johan ten Hove 
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