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Lijsje van der Sluis 
Mijn naam is Lijsje van der Sluis. Ik ben getrouwd, 
moeder van 4 dochters, waarvan een nog 
thuiswonend. In het dagelijkse leven ben ik 
werkzaam op de afdeling Debiteurenbeheer van een 
energiebedrijf. Afgelopen jaar werd ik gevraagd voor 
het bestuur van de ChristenUnie Rijssen-Holten. 
Hierover hoefde ik niet lang na te denken. Ik vind het 
belangrijk bij te dragen aan de samenleving en vind 
het mooi dat ik die kans krijg vanuit de gemeentelijke 
politiek.  
 
De ChristenUnie is een partij die niet rechts of links 
is, maar een christelijk-sociale koers vaart. De partij 
staat ook voor vrijheid; vrijheid om het goede te 
doen. Dit spreekt me aan. Naast vrijheid van 
meningsuiting, krijgt ook de vrijheid voor godsdienst 
en onderwijs de nodige aandacht. Voor een mooie 
samenleving zijn dit voor mij belangrijke punten. Het 
is goed dat deze waarden ook doorgegeven mogen 
worden in de plaatselijke politiek. Binnen 
het bestuur hoop ik mijn rol in te vullen op een 
manier die bijdraagt aan de doelen waar onze 
partij voor staat! 
 
 
Hendrie Voortman 
Hallo, goed om kennis met u te maken. Mijn naam is 
Hendrie Voortman. Ik ben getrouwd met Corine en 
woon in Rijssen. In mijn dagelijkse werk, mag ik 
binnen het basisonderwijs met passie leiding geven 
aan de Willem Alexanderschool. Sinds een aantal 
maanden neem ik deel aan het bestuur van de 
ChristenUnie. Een partij waar geloof een stem krijgt. 
Dat is één van de hoofdredenen waarom ik mij heb 
aangesloten. De ChristenUnie is voor mij een partij 
waarbij omzien naar elkaar, betrouwbaar zijn in wat 
je doet en gericht zijn op de toekomst centraal staan. 
Binnen het bestuur en de partij wil ik mijzelf 
dienstbaar inzetten om bij te dragen aan de koers van 
de ChristenUnie. 
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Waar komt mijn hulp vandaan ? 

De lange arm van het coronavirus heeft inmiddels 

miljoenen mensen vanaf grote afstand aangeraakt 

en behoorlijk beroerd.   

Het om zich heen grijpende, onzichtbare virus legt 

stilaan het dagelijkse leven nagenoeg volkomen plat. 

Onder het volk heerst een toenemende angst en 

onzekerheid ook over de vraag hoelang het nog 

duurt, en wat de toekomst ons brengt op onze 

levensreis. 

Dagelijks worden er wereldwijd S.O.S berichten de 

wereld in gestuurd op zoek naar antwoord op de 

vraag: Waar komt mijn hulp vandaan? 

Het is dezelfde vraag die de pelgrim in psalm 121 

stelt en het antwoord op die vraag al weet: Zijn hulp 

is van de Here, die de hemel en aarde gemaakt 

heeft. Hij vertrouwt op de Here zijn God en in Zijn 

hand, belijdt hij a.h.w. ligt heel zijn levenslot. Dat 

geldt ook voor ons: Onze hulp is van God en God 

alleen.  

Dan denk ik aan Golgotha waar we pas goed zien 

WAT die hulp van God daadwerkelijk voor ons 

inhoudt. Dan zie ik Jezus. Hij hangt daar in onze 

plaats om 100 % tot op de dag van vandaag, onze 

hulp te zijn onder alle omstandigheden. Thuis, op 

school, op je werk, in je gezin; in je zorgen en 

verdriet; in je ziek zijn; in je eenzaamheid, in je 

quarantaine; in je twijfel en aanvechting, je 

ongeloof, in je bedrijfsvoering en noem maar op. 

Onze hulp is van God  en God alleen. Hij tilt ons op, 

dwars door stormen heen. Hij leidt ons aan Zijn 

hand en zorgt voor ons. 

De lange arm van Zijn liefde heeft inmiddels 

miljoenen mensen vanaf grote afstand aangeraakt 

en in Christus meer dan behoorlijk beroerd. 

In deze corona-tijd, op weg naar Pasen, vraagt God 

ons, om in woord en daad, een naaste voor de 

ander te zijn. Laat het licht van Zijn liefde maar 

volop schijnen. Tot eer van Hem en tot heil (hulp) 

voor de naaste. 

John Eertink 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2020 is nu 3 maanden oud. Zowel landelijk 

als plaatselijk spelen drie grote thema’s: voldoende 

levensloopbestendige huizen bouwen, de reductie 

van CO2 en de Energietransitie. 

In Holten is in 2019 het Enkco-terrein aangekocht en 

worden de inwoners betrokken om tot een goede 

invulling van de nieuw te bouwen wijk te komen. Dit 

jaar worden veel stappen gezet om Het Opbroek in 

Rijssen verder uit te breiden. Beide projecten zijn 

nodig om voldoende betaalbare woningen te 

bouwen voor jongeren, starters, gezinnen en 

ouderen.  

Als ChristenUnie pleiten we m.b.t. de reductie van 

CO2 en de Energietransitie ervoor om ambitie te 

tonen en de Schepping zoveel mogelijk te 

beschermen en zo goed mogelijk door te geven aan 

onze kinderen. Maar bij dit alles moeten we wel 

zorgen dat het haalbaar en betaalbaar blijft voor 

iedereen. We moeten voorkomen dat er energie-

armoede ontstaat of mensen onnodig op kosten 

gejaagd worden. 

Half maart wordt in Nederland nog maar over een 

ding gesproken: het Coronavirus. 

Alles is ineens anders. Mensen hebben grote zorgen 

om hun gezondheid. Er wordt gehamsterd, de 

scholen zijn dicht en veel mensen hebben zorgen 

over werk en inkomen.  

Half maart is ook de tijd dat de natuur steeds verder 

uitloopt. Thuis in Holten bloeit de perzik prachtig. 

Ook de kers, de appel en de perenbomen staan bijna 

in bloei. De kippen liggen in de zon, hebben weer een 

felrode kam en leggen nu dagelijks een ei. 

Het doet me denken aan Matteüs 6; Als God het  
groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen  
in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt,  
met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden,  
kleingelovigen? 
 

Hartelijke groet uit Holten, 

 

Christiaan Laurens
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• Burgerschapsonderwijs voor basis en 
middelbare scholen. 

Minister Slob (onderwijs) wil dat alle scholen goed 
burgerschapsonderwijs geven. Hij scherpt de 
wettelijke opdracht voor scholen aan zodat 
leerlingen van zowel basis- als middelbare scholen 
kennis en respect bijgebracht krijgen over de 
basiswaarden van de democratische rechtstaat. Ook 
is de school een oefenplaats, waar leerlingen kunnen 
oefenen met de vaardigheden die ze later nodig 
hebben om deel te kunnen nemen aan onze 
samenleving. Een voorbeeld hiervan is: naar elkaars 
mening luisteren en daar respectvol op reageren. 
 

• Gert-Jan Segers: Gemeenschappen zoals in 
Overijssel moeten we behouden.  

Begin februari jl. kwamen in Hardenberg ruim 150 
inwoners van Overijssel bij elkaar in de eerste 
regionale bijeenkomst om een bijdrage te leveren 
voor het verkiezingsprogramma. Diverse thema's 
kwamen deze avond aan de orde. Gert-Jan Segers 
ging met name in op het belang van 
gemeenschappen zoals we die in Overijssel kennen: 
Ik hoor hier dat de mensen willen omzien naar elkaar. 
We zijn geroepen om er voor die ene te zijn. Het 
"noaberschap" staat hier echt centraal. De 
ChristenUnie wil eraan bijdragen dat we in heel 
Nederland aandacht hebben voor elkaar. Dat is onze 
opdracht voor de komende jaren.  
 
NB. Inmiddels wordt het ons in de huidige periode 
van Coronacrisis wel duidelijk deze opdracht in 
praktijk te brengen. 
 

• Ledental ChristenUnie (landelijk) in 2019 
stabiel.  

Het landelijk ledental van de ChristenUnie is in 

afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Op 1 januari 

2020 zijn er 25.235 leden. Een kleine stijging van 

0,3%. Ook de SGP heeft een stabiel ledenaantal met 

een kleine daling van 1,4 %. Het CDA echter laat een 

flinke daling zien van 9,1 %. Het totale overzicht van 

alle politieke partijen kunt u vinden op: www.dnpp.nl 

 
www.rijssen-holten.christenunie.nl 

redactie@rijssen-holten.christenunie.nl 

Financiële ondersteuning is van harte welkom op: 

IBAN NL 07 RABO 0347 3157 04 

 
 

Een jongerenmanifestatie houden, samen met de 

andere lokale politieke partijen. In het 

gemeentehuis, met burgermeester en wethouders. 

Jongeren hebben het recht om direct contact te 

hebben met politiek en bestuur van hun gemeente. 

Wat er nu besloten wordt, daar moeten de jongeren 

straks mee leven. Dus, stel jongeren in de 

gelegenheid om zich te laten horen!  

Ruim een jaar geleden vroeg mijn oudste zoon mij: 

“Pa, ga je mee naar Den Haag? Daar ga ik naar toe. 

Het is iets van de politiek”. Mijn zoon liep stage bij 

Youth for Christ in Deventer. Ze hadden een 

uitnodiging gekregen om mee te praten met 

‘Coalitie-Y’. Een initiatief van de landelijke 

ChristenUnie. De jongeren van nu, tussen 15 en 25 

jaar, hebben het lastig. Er is en wacht hen  veel 

onzekerheid. De bewuste dag in Den Haag heeft mij 

geïnspireerd en uitgedaagd om ook in Rijssen-

Holten een politieke jongerenbeweging in gang te 

zetten. 

Samen met Annelon Schulenburg, John Kamphuis en 

Arjan Slagman (Fakkeldrager) hebben we veel 

gebrainstormd. Hier kwam o.a. het volgende uit: 

 

• jongeren moeten niet gebonden worden 

aan een raad of commissie 

• geef jongeren gelegenheid om zich te laten 

horen 

• laat het niet alleen een CU-actie zijn  

• betrek jongeren daar waar het ook gebeurt 

• zoek verbinding met andere partijen want 

dit moet je juist samen doen  

 

Zoals in ons verkiezingsprogramma staat: de 

ChristenUnie wil zich met anderen verbinden en 

midden in de lokale maatschappij staan. 

Vervolgens kwam er de actie BBTY! Wat een kans! 

De verbinding was al snel gelegd. Ik had al snel door 

dat BBTY en onze visie op een jongerenbeweging op 

één lijn zitten. De tweede bijeenkomst met de 

andere politieke partijen is binnenkort. Samen zijn 

we enthousiast en nemen we onze politieke 

verantwoordelijkheid. We gaan met de jongeren in 

gesprek over onderwerpen in onze mooie gemeente 

die voor hen belangrijk zijn! We gaan op weg naar 

de jongerenmanifestatie! 

 

Jorg Vernhout  
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