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We zijn alweer halverwege deze raadsperiode. Een 

goed moment om tussentijds de balans op te maken 

en terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Als 

fractie mogen we trots en dankbaar zijn op de goede 

samenwerking met elkaar en met onze wethouder. 

Iedereen vindt steeds meer zijn of haar rol binnen de 

fractie en de lokale politiek, een mooi proces om 

onderdeel van uit te maken.  

Bovenstaand proces was met name intern gericht. 

Daarom is dit ook een mooi moment om te kijken hoe 

we ons als fractie de komende twee jaar nog beter 

naar buiten toe kunnen profileren. Eerder dit jaar 

hebben we daarin samen met het bestuur in het 

brandweermuseum al een mooie eerste stap gezet. 

Met daarin het belangrijkste aandachtspunt; hoe 

kunnen we binnen het raads- en commissiewerk 

prioriteiten stellen om daar een goede invulling aan 

te geven. 

Deze tijd met alle coronamaatregelen maakt het ook 

lastig om op een goede manier de diverse overleggen 

en vergaderingen in te vullen. Toch slaagt de griffie 

daar samen met de ambtenaren erg goed in. Zo is de 

vergaderronde in mei (commissie en raad) schriftelijk 

behandeld en alle vergaderrondes daarna met een 

duidelijke sprekers- en plekverdeling per commissie. 

Daarbij heeft iedereen in de raadszaal een eigen stoel 

met tafel en zit er namens elke fractie één persoon 

aan de vaste vergadertafel. Alle overige sprekers 

kunnen via de insprekers- of interruptiemicrofoon 

hun bijdrage delen. Bijna alle vergaderingen zijn 

gelukkig wel via de livestream te volgen, dus de 

overige fractieleden hoeven wat dat betreft niets te 

missen. Overigens is deze voor iedereen beschikbaar 

en toegankelijk. Dus bent u/jij nieuwsgierig naar hoe 

zo’n vergadering gaat, neem dan een kijkje via het 

raadsportaal op de gemeentelijke website. Een mail 

naar de fractie sturen mag ook, dan kunnen wij u de 

link naar het portaal toesturen (fractie@rijssen-

holten.christenunie.nl). 

 

 

Okt 

2020 
ChristenUnie Rijssen-Holten 

 

Artikel over verkiezingen 

“Aandacht voor wat echt telt” zo heet het Manifest 
van Gert-Jan Segers. Richting toekomst, richting 
Tweede Kamer verkiezingen 2021. Wat telt echt in 
ons leven? Het gaat niet om de centen, niet om de 
markt, niet om de maximale individuele vrijheid. Stop 
dat neo-liberalistisch denken. De coronacrisis dwingt 
ons versneld na te denken over ons leven, onze 
prioriteiten, onze keuzes. Het gaat in dit leven om 
geloof, hoop en vooral de liefde. Liefde voor de 
ander, liefde tot de outcast, liefde voor de natuur, 
liefde voor de mens in de wereld waarin we leven. 
Liefde als samenvatting van de 10 geboden. Een 
geweldig thema. Een wake-up call. Waar ga je voor? 
Waar leef je voor? Welke waarden en normen geven 
ons leven echt zin en betekenis? Super om op basis 
van die gedachten een politiek programma te maken 
voor onze partij. Welke bijdrage gaat onze partij 
leveren aan ons land? En aan onze gemeente? Op 16 
maart 2022 zijn er in ruim 335 gemeenten 
verkiezingen voor de gemeenteraden. Ook in Rijssen-
Holten. Onze partij is al weer gestart met de 
voorbereiding voor die verkiezingen. We gaan 
opnieuw voor deelname aan het bestuur van onze 
gemeente. Uw bestuur is gestart met het 
samenstellen van een selectiecommissie, die straks 
als taak heeft de kandidatenlijst samen te stellen. 
Ook wordt er al gewerkt aan het samenstellen van 
een commissie, die het verkiezingsprogramma moet 
gaan samenstellen.  Voorstellen en ideeën moeten 
worden voorgelegd aan de leden op een leden 
vergadering. Dit jaar (19 november) en volgend jaar. 
We houden u op de hoogte. Denk en bidt mee om als 
partij weer een bijdrage te kunnen leveren aan het 
bestuur van onze gemeente Rijssen-Holten. 
 
Wim Groenewegen 
 
Voorzitter bestuur Christen Unie Rijssen-Holten 
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Vrijdag 6 november aanstaande staat ook weer de 

jaarlijks terugkerende begrotingsvergadering op de 

planning. Daarin stellen wij als raad de begroting voor 

komend jaar vast. De periode van voorbereiding en 

de vergadering is altijd mooi en interessant!  

 

Op het moment van typen lijkt het erop dat we een 

tweede corona uitbraak meemaken. Het blijft 

daarom een lastige en onzekere tijd. Gertjan Segers 

refereerde in zijn mail van 17 maart aan Psalm 46, en 

wat mij betreft is dit ook een geweldige 

bemoediging:  God is erbij. Hij is onze schuilplaats, Hij 

is onze burcht. Hij is onze hoop.  Juist nu. 

 

Hartelijke groet! 

Niek Otten 

 

Christus volgen, 
 
Wat groeit er in ons leven als we Christus volgen? 
Paulus noemt in de 1e plaats liefde. De Heiland 
noemt de liefde tot God en de naaste het grootste 
gebod. Maar wat is liefde eigenlijk? Volgens de Bijbel 
is het jezelf geven aan de ander zonder er zelf beter 
van te worden. Het mooiste voorbeeld van liefde is 
dat God Zijn Zoon gegeven heeft aan het kruis aan 
mensen die Hem de rug toekeerden. En die liefde 
zoekt God nu ook in ons leven, handelen en doen. Hij 
vraagt van u en mij dat we ons geven aan de mensen 
om ons heen. Ook al zijn die anders dan wij en zien ze 
er compleet anders uit. Soms zijn het zelfs onze 
vijanden.  En dat valt niet altijd mee. We kunnen van 
Jezus leren liefde te geven. Om lief te hebben moeten 
we Jezus kennen. Luisteren naar Zijn stem en letten 
op Zijn voorbeelden. Liefde is meer dan een gevoel, 
liefde is een keuze. Eigenlijk moeten we dicht bij 
Jezus leven dan gaan we op Hem lijken. God wil ons 
doen en handelen zegenen in de weg van de 
gehoorzaamheid. Wanneer we ons biddend geven 
aan de ander, zelfs wanneer het een politieke 
tegenstander betreft  wordt de band met de ander 
sterker en vaster. Eén van onze leden zei eens op een 
vergadering:  “Christen zijn is Christus volgen”.   
 
Johan ten Hove   
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Financiële ondersteuning is van harte welkom op: 

IBAN NL 07 RABO 0347 3157 04 

 
 

• Stieneke van de Graaf in Tijdelijke 
commissie Aardgaswinning Groningen 

ChristenUnie kamerlid Stieneke van de Graaf is 
benoemd tot ondervoorzitter van deze commissie 
die in september is opgericht om een parlementaire 
enquête voor te bereiden naar de aardgaswinning in 
Groningen. Met deze enquête wil de kamer de 
gevolgen van de aardgaswinning in deze provincie 
onderzoeken. In het voorjaar van 2021 wordt de 
uitslag van het onderzoek verwacht. 

• CU Overijssel: Bibliotheken verdienen 
bredere plaats in de samenleving. 

De ChristenUnie in de Provinciale Staten vindt de 
bibliotheken belangrijk. Naast de primaire functie, 
zijn de bibliotheken ook ontmoetingsplaatsen. Dat 
zou meer gestimuleerd kunnen worden door 
verenigingen, lokale kunstenaars, politieke partijen 
etc. toegang te geven tot de ruimte en 
(digitale)poorten van de bibliotheken. De partij 
vraagt het college om deze netwerkvorming te 
stimuleren. 

• ChristenUnie manifest ”Aandacht voor wat 
echt telt”. 

In dat manifest, dat aan onze leden als bijlage bij het 
ChristenUnie magazine van september is 
meegestuurd, geeft Gert-Jan Segers op een 
duidelijke manier aan waar de ChristenUnie nu en in 
de toekomst voor staat. Daarnaast vraagt hij ook 
reacties op dit manifest! Als CU lid en/of stemmer is 
het echt de moeite waard om dit boekje te lezen, 
en…….ook aan anderen door te geven! Heeft u het 
niet ontvangen, informeer dan bij ons secretariaat. 
 

Inlooppunt De Open Deur viert 1-jarig bestaan 

Zaterdag 26 september was het een jaar geleden dat 
het Inlooppunt De Open Deur aan het Schild 2 in 
Rijssen haar deur opende. Dit werd feestelijk gevierd 
met een hapje en een drankje voor alle bezoekers en 
passanten. 
 
De vrijwillig(st)ers van het Inlooppunt bieden een 
luisterend oor en geven aandacht aan elke bezoeker. 
Het is er altijd gezellig. De thee en koffie (met iets 
lekkers) zijn gratis. Inmiddels hebben veel mensen de 
weg naar De Open Deur gevonden. Totaal hebben we 
nu ruim 2300 bezoekers mogen ontvangen. 
Vrijwillig(st)er zijn bij De Open Deur biedt veel 
voldoening. Elk mens, elke bezoeker, heeft een 
verhaal én een reden om te komen. Dat je als 
vrijwillig(st)er je naaste mag helpen in de vorm van 
een luisterend oor bieden, of gewoon een gezellig 
praatje bij de koffie, dat betekent ook veel voor de 
bezoeker. Er zijn meerdere bezoekers die ons hebben 
laten weten dat hun bezoekjes aan De Open Deur een 
meerwaarde aan hun leven geeft.  
 
Inlooppunt De Open Deur is van maandag t/m 
zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur, mits er 
voldoende vrijwillig(st)ers beschikbaar zijn. 
 
Vrijwillig(st)ers draaien diensten van 10.00 tot 13.00 
uur en van 13.00 tot 16.00 uur, deze diensten worden 
altijd door 2 vrijwilligers samen ingevuld.  
 
Hebt u interesse om vrijwillig(st)er te worden? Dan 
kunt u een mail sturen naar: 
deopendeur@outlook.com. 
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