JAARVERSLAG 2014-2015

Afdeling Hardinxveld-Giessendam

Het jaar 2014-2015 mochten wij beginnen met een nieuw samengesteld bestuur. Voorzitter
Kees Pille heeft de plaats van Cor Voorberg mogen overnemen. Ger Koekkoek is als
secretaris de opvolger van Gert Cluistra en Arie Slob had alvast de plaats van Wim Pors
overgenomen. In onze ledenvergadering van 18 november 2014 hebben de leden
ingestemd met de benoeming van Arie Slob.
Ook het jaar 2014-2015 stond in het teken van verkiezingen. Op 22 mei 2014 waren de
Europese verkiezingen. De CU-SGP fractie behield haar 2 zetels. Op 18 maart 2015
mochten we opnieuw naar de stembus voor de Provinciale Staten en de Waterschap
verkiezingen. Oene Sierksma ( oud fractievoorzitter van de RPF in Hardinxveld) was één
van de kandidaten voor de PS en Waterschapsverkiezingen. Op 10 maart 2015 was er een
KrisKras Tourbus van de CU in Hardinxveld en er zijn toen diverse foto’s gemaakt met de
plaatselijke vertegenwoordigers van de CU. Deze zijn te vinden op de website van de CUHardinxveld.
Op 17 juli 2014 is boven Oost-Oekraine een vliegtuig van Maylasia Airlines MH 17
neergestort waarbij 298 inzittenden zijn omgekomen, waaronder 193 Nederlanders. Een
nationale ramp voltrok zich boven dit gebied waar een pro-Russische opstand gaande is.
De onrust in de wereld neemt hand over hand toe en de brandhaarden in de wereld doen
ons steeds meer inzien dat wij leven in het eind der tijden.
Het oprukkende geweld van IS waarbij vele broeders en zusters om het leven worden
gebracht of op de vlucht moeten vanwege hun geloof doen ons uitzien naar die nieuwe
hemel en die nieuwe aarde waar geen dood en verderf meer zal zijn.
Op 9 september 2014 is er weer een kroonbede gehouden in de Bron. De opkomst was wel
wat minder, maar de vermelding in het Kompas was niet goed gegaan waardoor er
misschien een lagere opkomst was.
Op 8 oktober 2014 kon er afscheid worden genomen van burgemeester Bert Blase. Hij was
gedurende de periode april 2012 tot augustus 2014 waarnemend burgemeester. Hij wordt
opgevolgd door Roel Augusteijn, die geen onbekende is voor Hardinxveld-Giessendam.
De landelijke CU houdt voor haar leden en beperkt aantal niet leden op 11 oktober 2014 een
open dag in Den Haag. Ger Koekkoek heeft van deze uitnodiging gebruik gemaakt en
hierover een artikel geschreven in de Perioscoop.
Op 18 november 2014 mochten we onze najaar ledenvergadering houden en waren we te
gast bij van der Meijden Interieurbouw te Boven-Hardinxveld. We kregen een uitleg over de
activiteiten van dit bedrijf door Adriaan van Schoonhoven en een rondleiding door de
werkplaats. Tijdens deze vergadering hebben wij aan de orde gesteld de Notitie
Uniefundering, die op de agenda stond van het 30e Uniecongres op 22 november 2014.
Het voorstel van het landelijk bestuur is om de verwijzing naar de drie Formulieren van
Eenheid uit de Uniefundering te halen en te wijzigen in het Apostolicum. Hierover hebben we
gediscussieerd en een meerderheid kon zich wel vinden in het voorstel, maar er waren ook
leden die het een gemis vonden om de verwijzing naar het gereformeerd belijden te laten
vervallen. Voorzitter Kees Pille heeft op het Uniecongres toegezegd om een suggestie voor
wijziging door kiesvereniging Hardinxveld-Giessendam aan het partijbestuur te doen
toekomen. Tevens hebben de leden zich uitgesproken over de richting die HardinxveldGiessendam moet uitgaan i.v.m. fusie of samenwerking. De voorkeur gaat nog steeds uit
naar samenwerking of fusie met Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De fractie van de CU
heeft er wel op aan gedrongen dat het de hoogste tijd is om de bevolking te betrekken in het
proces van onderzoek naar aansluiting met eventueel Drechtsteden.
Op 15 januari 2015 is het bestuur en fractieleden door het landelijk buro van de CU
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Giessendam, Giessenlanden, Zederik, Molenwaard en Gorinchem in
de Bron te
Hardinxveld-Giessendam.
Het was de bedoeling om als besturen van elkaar te leren in fusie- of
samenwerkingsprocessen. Maar ook hoe kun je het contact met de leden versterken.
Op 6 maart 2015 bereikte ons het bericht dat ons lid Jaap van Dijk op 60 jarige leeftijd is
overleden. Jaap heeft zich jarenlang met veel enthousiasme als schaduwfractielid ingezet
voor de politiek en als bestuurslid voor het werk van de kiesvereniging. Wij missen in hem
een zeer betrokken mens.
Op 7 en 14 maart 2015 was de landelijke actie ICU, waarbij het de bedoeling was om
vrijwilligers een bloemetje te bezorgen. Door bestuur- en fractieleden is op 7 maart 2015 bij
de heer Klaas Maat en de heer Paul Sterrenburg een bloemetje bezorgd voor hun
jarenlange inzet als vrijwilliger.
Wij mogen ook dit afgelopen jaar terugzien op veel zegeningen en we mogen nog leven in
een land waar we in vrijheid onze mening kunnen geven en voor ons geloof nog openlijk
kunnen uitkomen. Laat boven alles God de eer mogen ontvangen voor ons werk en ook in
het nieuwe verenigingsjaar het van Hem mogen verwachten.
Geprezen is Zijn Naam!
G J Koekkoek
secretaris
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