
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactblad

Uitgave:11 

Het laatste contactblad 

Het bestuur vindt het erg belangrijk dat de leden 
goed geïnformeerd worden en ook hun mening 
kunnen geven over belangrijke zaken in onze 
gemeente. 
 
4 juni hadden we zo’n geslaagde meeting(digitaal) 
om te spreken over hoofdpunten voor het 
verkiezingsprogramma.  
 
Wat betreft het contactblad het volgende: 
Uit een laatst gehouden enquête over het 
contactblad blijkt dat deze nauwelijks gelezen wordt 
en dus niet het meest geschikte middel is om u als 
leden te informeren. 
Daarom heeft het bestuur besloten dat we stoppen 
met het contactblad. Dit is het laatste exemplaar. 
We zoeken samen met de fractie naar manieren om 
u op meer eigentijdse wijze te informeren. 
We denken aan sociale media als Facebook, 
Instagram, Twitter en de website. 
 
We houden u op de hoogte op welke manier dan ook. 
Wij zijn als bestuur altijd bereikbaar via ons 
emailadres: bestuur@rijssen-holten.christenunie.nl  
Ook fijn dat we elkaar binnenkort weer kunnen 
ontmoeten op de ledenvergadering op 16 november. 
Hoofdthema’s dan: de kandidatenlijst en het 
verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
  
Wim Groenewegen 
Voorzitter bestuur ChristenUnie Rijssen-Holten 
 
 
 

 
 

 

 

Okt  

2021 
ChristenUnie Rijssen-Holten 

 

Het komende jaar is weer een bijzonder jaar. In maart 
2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. We zijn er als fractie al mee begonnen. Er 
ligt namelijk een conceptverkiezingsprogramma, 
voortgekomen uit de landelijke handreiking en de 
programmacommissie van het bestuur. Het is nu aan 
de fractie om dit grondig en goed door te nemen. Dit 
programma ligt ten grondslag aan het fractie- en 
gemeenteraadswerk. In de eerste helft van oktober 
hopen we de fractiebijdrage afgerond te hebben. 
 

Als ik naar de achterliggende periode kijk, wil ik graag 
wat persoonlijks delen. Een jaar geleden zag ik erg uit 
naar mijn nieuwe onderwijsbaan in Oldenzaal. Een 
baan waarvan ik dacht, en nog steeds denk, dat die 
op mijn lijf is geschreven. Helaas heeft de tijd wat 
anders duidelijk gemaakt. Het tijdelijke 
arbeidscontract is eind juli gestopt. Ik moest WW 
aanvragen. Iets wat ik nooit had gedacht. Deze tijd in 
Oldenzaal is voor mij dusdanig energievretend 
geweest, dat ik het afgelopen half jaar het 
fractiewerk stil heb moeten leggen.  
Als wegen anders lopen vraagt dat om reflectie, 
bezinning en het juiste doen. Gelukkig heb ik geleerd 
dit niet alleen te doen. Het belangrijkste is praten 
met en luisteren naar mensen die mij dierbaar zijn. 
Inmiddels heb ik tijdelijk werk in Enschede. Wederom 
hetzelfde onderwijs waar ik mij verbonden mee voel: 
het praktijkonderwijs. Dit werk is na veel andere 
sollicitaties ineens op mijn pad gekomen. Het voelt 
goed. Ik krijg weer energie! 
 

Met ingang van dit seizoen ben ik de secretaris van 
de fractie. Naast goede communicatie en 
verslaglegging zijn er twee zaken die de komende 
periode voor het secretariaat belangrijk zijn. Ten 
eerste moet de inbreng van de fractie voor het 
verkiezingsprogramma verwerkt worden. Ten 
tweede moet de fractie, in het kader van veiligheid, 
in de Cloud gaan werken. Beide zijn zaken die veel 
afstemming vragen. 
 

Het afgelopen half jaar heb ik van de zijlijn gezien dat 
jongeren zich willen inzetten voor de ChristenUnie. 
Met filmpjes en interesse in de fractie. Mooi om te 
zien! Jongeren bij de politiek betrekken heeft nog 
steeds mijn aandacht en ik wil de draad weer 
oppakken a.d.h.v. de motie die in januari 2021 is 
aangenomen. 
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Er gebeurt natuurlijk veel meer in de fractiekamer. 
Bijna alles is openbaar. Mocht je een 
fractievergadering bij willen wonen, dan kun je 
contact met mij opnemen. 

 
 

                          

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Nu is de herfst begonnen. De wind is fris geworden 
en brengt de koude lucht met zich mee. De bladeren 
worden rood, geel. Ze geven de herfst een felle kleur. 
De herfst is een bijzonder seizoen. De bladeren gaan 
vallen. We voelen dat er iets verandert. De natuur 
bereidt zich voor op de winter. De bomen worden 
kaal en hebben al hun kracht nodig om het koude 
seizoen ongeschonden door te komen. We weten 
allemaal hoe moeilijk het is om los te laten. Maar aan 
de bomen in de herfst zien we hoe noodzakelijk het 
is om los te laten omdat de uiterlijke 
omstandigheden veranderen. We kunnen de tijd niet 
stoppen. We worden ouder. De bomen passen zich 
aan, aan de komende veranderingen die de winter 
met zich meebrengt. 
 
We praten vaak over de herfst van het leven en we 
bedoelen  dan de ouderdom. De herfst zet ons aan 
het denken als de bladeren op de grond dwarrelen. 
De gezonde groene kleur wordt langzaam maar zeker 
bruin en al het groen verdwijnt. Het leven wordt 
minder. We denken automatisch aan onszelf. Wat 
gebeurt er met ons als we geen kracht meer hebben 
en net als de bladeren op de grond neer zinken? 
God geeft ons leven. Het komt uit Zijn hand. We 
zullen uiteindelijk terugkeren naar Zijn hand. We 
kunnen ons getroost weten door de gedachte dat 
God ons wil vasthouden in Zijn zoon Jezus Christus. 
We vallen niet in de afgrond maar mogen wegzinken 
in Zijn liefde. 
 
 

Al onze levensherinneringen gaan naar onze 
kinderen en kleinkinderen Dit geeft ze een goede 
basis om hun leven op te bouwen. Als ouderen 
hebben we veel gezien en meegemaakt en onze 
ervaringen vormen een nieuwe bodem waaruit in het 
voorjaar nieuw leven zal ontstaan. 
 
Alles wat ons leven zo gevarieerd en kleurrijk heeft 
gemaakt, zal ook het leven van de jongere generatie 
kleuren. Hebben we het over de herfst van het leven, 
is onze tijd niet al te mooi? We herinneren ons de 
oorlogservaringen van onze ouders. Als kinderen 
moesten ze hun toevlucht zoeken in de bunkers. Op 
de ruïnes van deze verschrikkelijke tijd is een nieuw, 
vreedzaam land verrezen. Dat leeft in ons, en in de 
volgende generaties. En daaruit groeit een 
vertrouwen in de jongeren die na ons komen en dat 
dezelfde innerlijke kracht in hen aanwezig is. 
 
Ons leven is veilig in Gods handen. We mogen God in 
ons hart sluiten omdat alles waaruit ons leven 
bestaat uiteindelijk in Zijn handen zal vallen en door 
Hem zal worden vastgehouden. Zoals ons beloofd is 
in Psalm 92:14-16 Zij die geplant zijn in het huis van 
de Heer, zullen groen zijn in de voorhoven van onze 
God. En als ze oud worden, zullen ze nog steeds 
bloeien en vruchtbaar en fris zijn, zodat ze kunnen 
verkondigen dat de Heer rechtvaardig is; en Hij onze 
rots is tijdens de herfststormen.  
 
Johan ten Hove 
 

 

 

Jorg Vernhout 

De afgelopen jaren hebben wij geprobeerd om het 
‘oude’ contactblad nieuw leven in te blazen. Met een 
team enthousiaste mensen hebben we vier keer per 
jaar een informatief blad aangeboden aan de leden 
van de ChristenUnie in Rijssen-Holten. Al stopt het 
blad, we zijn trots op de uitgaves en hoe het vorm 
heeft gekregen. 
 
Hierbij willen wij graag onze dank uitspreken aan 
iedereen die heeft meegewerkt aan het contactblad. 
Vaste leden binnen de redactie en leden die op ons 
verzoek een artikel hebben geschreven en zo hebben 
bijgedragen. 
 
Een hartelijke groet, 
De redactie  
 
 
 

 
 

 


