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De verkiezingen 
 

Op 17 maart 2021 mochten de stemgerechtigden in 
Nederland weer naar de stembus. Ditmaal voor de 
verkiezing van de leden voor de Tweede Kamer. 
Vanwege de nog steeds geldende maatregelen in 
verband met Covid-19 was het voor de kwetsbare 
groepen mogelijk reeds op 15 of 16 maart hun stem 
uit te brengen.  
 
In de periode voorafgaand aan de verkiezingen wordt 
voor en achter de schermen veel werk verricht. 
Kandidaten op de lijst voor de Tweede Kamer trekken 
het land in of voeren, zoals dit jaar veel gebeurde, 
campagne via social media. Ook in Rijssen hadden we 
een kandidaat kamerlid voor de Tweede Kamer in de 
persoon van wethouder Bert Tijhof. Helaas zit een 
plek in de Tweede Kamer er niet in, omdat de 
ChristenUnie eindigde op 5 zetels en Bert als 13e op 
de lijst stond. Wel mogen we terugzien op een goede 
campagneperiode waarin er mooie bezoeken zijn 
afgelegd in de regio en er waardevolle gesprekken 
zijn gevoerd.  
 
Naast de activiteiten van de kandidaat-Kamerleden 
voor een verkiezingsdag wordt er ook veel werk 
verricht door de gemeente in opdracht van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er moeten 
stemlokalen ingericht worden volgens de geldende 
regels en uiteraard moet er voldoende bezetting zijn 
op ieder stembureau. Hoewel er in eerste instantie 
zorgen werden geuit over een tekort aan 
stembureauleden, is dit gelukkig goed gekomen. Er 
waren ruim voldoende aanmeldingen. Daarnaast zijn 
de verkiezingsdagen goed verlopen, waarbij iedereen 
veilig kon stemmen en de regels in acht konden 
worden genomen.  
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We zijn nu alweer 3 jaar onderweg. Het laatste jaar 
voor de verkiezingen in maart 2022 is begonnen. Er is 
veel bereikt de afgelopen jaren. Het 
coalitieprogramma is voor een groot deel 
gerealiseerd. 
 
Toch moeten het komende jaar weer belangrijke 
besluiten genomen worden. Hoe gaat het met de 
financiën van onze gemeente? Accepteren we een 
kleine OZB-verhoging of gaan we nog verder 
bezuinigen? Dit laatste in ieder geval niet als het aan 
onze fractie ligt! Gaan we wel of geen windmolens 
plaatsen en waar dan precies? Of wordt er nog meer 
ingezet op zonneparken? Hoe zorgen we voor 
voldoende woningen voor alle doelgroepen? 
Over windmolens en onze energieopgave zal de 
komende maanden een uitgebreide discussie 
gevoerd worden en daarbij wordt een actieve rol van 
onze burgers verwacht. Ook u kunt daarbij uw 
mening geven. Dit kan rechtstreeks naar de 
gemeente, maar ook via onze fractie. Daar kunt u 
altijd terecht voor vragen en of opmerkingen. 
 
Dit laatste jaar staat ook in het teken van een nieuw 
verkiezingsprogramma en een nieuwe  
kandidatenlijst. Twee onderwerpen waarbij wij de 
inbreng van onze leden en van de burgers van onze 
gemeente hard nodig hebben. 
  
Het vinden van goede kandidaten blijft moeilijk. Dit 
zien wij bij alle partijen maar is, helaas, ook bij de 
ChristenUnie een probleem. Ik roep u allen op om 
met ons mee te denken maar ook om uw gebed. 
 

Ondanks de enigszins teleurstellende uitslag voor de 
ChristenUnie, we hadden immers gehoopt op 
minimaal 6 zetels, mag er ook dankbaarheid zijn. 
Tijdens de eerste tellingen op 17 maart leek de 
ChristenUnie een zetel te verliezen, maar dit werd 
later hersteld waardoor de 5 zetels behouden bleven. 
We kijken met vertrouwen en goede moed uit naar 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022! 
 
Lijsje van der Sluis 
 
Bestuurslid ChristenUnie Rijssen-Holten 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

Maatschappelijke dienstverlening en culturele 
activiteiten waren zijn grote passie. Ook buiten de 
raad is hij altijd op deze terreinen actief geweest, 
door zitting te nemen in besturen van verenigingen 
en belangenorganisaties. We denken in het bijzonder 
aan de jaren dat hij diaken was in wijk 2 van de 
Hervormde Gemeente in Rijssen, de VVV en de 
culturele raad. Daarnaast hield hij zich bezig met het 
zaterdagavondwerk voor de verstandelijk beperkten.  
 
Freek kwam in 2007, na het plotseling overlijden van 
Jan Tijhof, de raad versterken. Hieraan ging een 
periode van ongeveer vier jaar als statenlid in de 
Provincie vooraf.  
 
Eind jaren ’70 en begin ’80 kwam Freek in de politiek 
terecht. In deze periode bleek er sterke behoefte, om 
naast het CDA en SGP een andere partij in het leven 
te roepen: de RPF. Deze partij moest en zou en kon 
ook een ander christelijk-sociaal geluid laten horen. 
Freek was getuige van de oprichting van de 
plaatselijke afdeling van de RPF, één van de 
voorlopers van de huidige ChristenUnie. Uiteindelijk 
kwam er uit de samensmelting van het GPV en de RPF 
de ChristenUnie tevoorschijn. Als ChristenUnie zijn 
we Freek veel dank verschuldigd i.v.m. zijn inzet voor 
onze lokale afdeling.  
 
Johan ten Hove 

 

 

 

Juist in deze tijd blijft het belangrijk dat het 
christelijke geluid gehoord wordt, ook in de 
gemeentepolitiek. Geef geloof een stem, het motto 
van ons programma 3 jaar geleden geldt nog steeds. 
Oog voor onze medemens, oog voor de burgers van 
onze gemeente moet centraal blijven staan in de 
besluiten die wij als gemeenteraad nemen. Het is 
onze taak om daar iedere keer weer de vinger bij te 
leggen. 
 
Het is net Pasen geweest. HIJ is opgestaan. Onze 

Here Jezus. De dood overwonnen, ook voor ons. In 

dat besef proberen wij als fractie ons werk te doen. 

Met Gods Woord als uitgangspunt en met 

gevouwen handen. Bidt u voor ons en met ons mee? 

Uw gebed is hard nodig! 

Jan Berkhoff 

Fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden Freek Nieuwenhuis.  
Zondagmorgen 21 februari jl. bereikte ons het 
ontstellende bericht van het overlijden van ons lid 
dhr. Freek Nieuwenhuis. Freek was kortgeleden 
verhuisd van de Eerdmans Erve naar Eltheto. Na een 
ongelukkige valpartij brak hij zijn heup. Hij leek aan 
de beterende hand en mocht het ziekenhuis verlaten 
om zijn plek in Eltheto weer in te nemen. Hier ging de 
laatste dagen zijn gezondheid zienderogen achteruit. 
Onverwacht kwam zijn einde. Freek laat zijn vrouw 
Jo, kinderen en kleinkinderen achter.  
 
Freek is altijd werkzaam geweest bij de gemeente 
Rijssen, en kon daarom in die tijd niet plaatsnemen in 
de raad. Tot 2007 heeft hij deel uitgemaakt van het 
bestuur van de ChristenUnie. Bovendien heeft hij in 
de jaren ‘80 zelfs in het hoofdbestuur van de RPF 
gezeten.  
 
 
 
   

Jan Berkhoff 

Freek Nieuwenhuis 



 
 

 

 

www.rijssen-holten.christenunie.nl 

redactie@rijssen-holten.christenunie.nl 

Financiële ondersteuning is van harte welkom op: 

IBAN NL 07 RABO 0347 3157 04 

 
 

• Uitslag Tweede Kamerverkiezing bevestigt 

stabiliteit ChristenUnie. 

Hoewel de verwachting was 1 of 2 zetels te winnen, 

is de ChristenUnie bij de verkiezing van 17 maart op 

5 zetels blijven staan. Gezien het verkiezingsgeweld 

en de opkomst van nieuwe politieke partijen kunnen 

we toch dankbaar zijn met dit resultaat. 

Onderstaand overzicht geeft een goed beeld van de 

CU resultaten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 

2010 t/m 2021 waaruit de stabiliteit over een langere 

periode duidelijk wordt. 

Het percentage stemmen geldt voor de Tweede 

Kamer (dus landelijk), in de provincie Overijssel en in 

de gemeente Rijssen-Holten. 

Jaar Tweede Kamer / zetels Overijssel Rijssen-Holten 

Jaar TweedeKamer/Zetel Overijssel Rijssen-
Holten 

2010 3.2%                  5 6.2% 12.2% 
2012 3.1%                  5 6.1% 12.7% 
2017 3.4%                  5 6.0% 11.3% 
2021 3.4%                  5 5.7% 10.9% 

 

‘Onze’ Bert Tijhof, nr. 13 op de kandidatenlijst voor 

de Tweede Kamer kreeg niet voldoende 

voorkeurstemmen voor een TK-zetel. Hij kreeg 1112 

stemmen, waarvan ca. 700 uit de gemeente Rijssen-

Holten. 

 

 

Een rumoerige stille week 

De stille week is een week die we koesteren en 
waarin we in stilte naar Pasen toeleven. Dit jaar 
gonsde en rommelde het in en rondom het 
Binnenhof. De beschuldigingen van de Kamerleden 
en de media richting de minister-president waren 
niet mals. Hij probeerde op alle mogelijke manieren 
zijn ‘politieke leven’ te redden. Zijn tegenstanders 
roken bloed en hij moest hangen. Een zelf 
veroorzaakte misstap werd hem zwaar aangerekend. 
Uiteindelijk heeft hij het vege lijf weten te redden.  
 

We maken i.v.m. de actualiteit een overstap naar de 
gebeurtenis bijna 2000 jaar geleden, in de hof van 
Gethsémané waar Christus verbleef voor Hij bij 
Pilatus werd voorgeleid. In deze hof heeft Hij vreselijk 
geleden en geworsteld met onze zonden. Zo erg dat 
Hij bloed zweette. Het werd, zo leek het wel uit Zijn 
lichaam geperst, zoals de olijf die daar groeit 
eveneens uitgeperst wordt. Ook Zijn tegenstanders 
roken bloed en vonden dat Hij moest sterven, zich 
niet realiserende dat Jesaja dit reeds voorzegd had. 
Christus verschool zich niet achter allerlei smoesjes 
zoals: “Ik ben vergeten wat Ik gezegd heb” toen Hij 
aangeklaagd werd over Zijn uitspraken. Hij 
probeerde niet om onder een veroordeling uit te 
komen.  
 

Pilatus was ervan overtuigd dat Jezus onschuldig was 
en hij moest tegelijkertijd het volk van de Joden te 
vriend houden. Zoals een politicus ook vaak probeert 
om zijn achterban te vriend te houden. Pilatus komt 
er niet uit. Hij loopt erin vast. Jezus wordt voor hem 
een probleem. Daar staat Christus op Zijn vonnis te 
wachten. De menigte gilt: “kruisigt Hem”. Kreten die 
we ook hoorden op witte donderdag van de oppositie 
en op sociale media. Christus ging schuldloos naar de 
slachtbank in de vorm van het kruis en heeft het offer 
voor ons gebracht terwijl Mark Rutte schuldig aan 
bedrog voor eigen gewin het er met wat 
kleerscheuren heeft afgebracht.  
 

 

 

Verder is er geen vergelijk mogelijk tussen de 
stuntelende en haperende Rutte en Christus die wist 
waarvoor Hij stond. Wat een tegenstelling. Christus 
gaf Zijn leven voor ons behoud en probeerde er niet 
onderuit te komen. Aan Zijn kruisdood en Zijn 
opstanding op de 3e dag, hebben we met Pasen 
gedacht dat wij mensen: met fouten en zonden, met 
vertrouwen naar het leven toe kunnen sterven. Om 
deze reden houden wij geen Pasen maar vieren we 
het Paasfeest. 
 
Johan ten Hove 
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