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Samen
De samenleving van Ommen staat bij de 
ChristenUnie centraal. Daarom willen we 
investeren in de kracht van de samenleving. 
Minder overheid, meer samenleving. Het actief 
meedenken en meedoen van inwoners wordt 
aangemoedigd. 

Samen betekent ook dat, wanneer mensen 
niet kunnen meekomen, de overheid er voor 
hen is. De ChristenUnie zet zich daarom in 
voor een overheid die naast de mensen staat. 
Juist nu de gemeente verantwoordelijk is voor 
een groot aantal zorgtaken. 

Vertrouwen
De ChristenUnie wil ook in Ommen een 
betrouwbare en constructieve partner zijn. De 
gemeenteraadsleden zetten in op luisteren en 
samenwerken. 

Financiën 
Het gaat in de gemeente Ommen nu 
financieel weer de goede kant op. Deze 
stijgende lijn wil de ChristenUnie doorzetten. 
Daarom is het belangrijk dat er duidelijke 
keuzes worden gemaakt met de inwoners. 

Veiligheid
Met elkaar willen we in Ommen veilig 
samenleven. Veilig samenleven houdt ook in 
dat overlast actief wordt tegengegaan. 
Overlast van drugs en alcohol wordt 
tegengaan samen met ouders, scholen, 
verslavingszorg, horeca en andere 
betrokkenen. De wijkagenten hebben een 
belangrijke taak als aanspreekpunt voor de 
inwoners van Ommen.

De toekomst met waarde

Ommen 

 Voor de Christenunie zijn waarden in de politiek belangrijk. We willen naast mensen staan, 
omdat zij waardevol zijn. We staan voor duurzame waarden als het gaat om de natuur, de 
energie, de economie en relaties tussen mensen en in gezinnen. Dat is waardevolle politiek 
voor morgen. Stem daarom ChristenUnie. 
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Stilgezet worden bij je 
‘roots”

Jan Westert
 
GertJan Segers opnieuw lijsttrekker

“Ik heb mijn dromen, mijn idealen. 
Sommige gaan over een vrederijk 
dat nog moet komen. Juist daardoor 
weet ik dat ik de wereld niet kan 
verlossen, niet hoef te verlossen. 
Dat ik geen hemel op aarde kan 
en mag beloven. Daarom geloof ik 
dat we alleen beetje bij beetje iets 
kunnen laten zien van een wereld 
die nog moet komen. Een vrederijk 
waarin alles wat nu stuk is weer 
heel wordt gemaakt. Alleen zo horen 
we de echo van een melodie die we 
nog niet kennen.” 

Aan het woord is Gert Jan Segers. Hij 
is net opnieuw door de ChristenUnie 
aangewezen als lijsttrekker en politiek 
leider. Daar heb ik hem van harte mee 
gefeliciteerd. Hij is voor de ChristenUnie 
de juiste man op die plek. Inspirerend, 
integer, aimabel maar bovenal een chris-
ten die durft te getuigen van de hoop 
die in hem is. In zijn boekje ‘De verloren 
zoon’ hekelt Gert Jan Segers de politieke 

mannetjesmakerij. Politici die beloven dat 
alles anders wordt als zij en hun partij 
het voor het zeggen krijgen en vooral 
visie hebben op wat er niet deugt. 
Segers: ‘Uit wantrouwen in aardse verlos-
sers geloof ik in overleg, in gematigdheid, 
tegenspraak en samenwerking met alle 
mensen van goede wil. Daarom kies ik 
ervoor om met de droom van Gods vre-
derijk voor ogen met mijn voeten in de 
modder te staan. Daarom beloof ik, met 
alle mogelijkheden die mij zijn gegeven 
en op de plek die mij wordt gegund, altijd 
zal doen wat ik kan. Op hoop van zegen. 
En in de wetenschap dat er een Vader op 
de uitkijk staat.’
In een notendop schetst Segers hier waar 
christenpolitici op aangesproken mogen 
worden. Werken aan en voor een wereld 
en een land, waarin we alleen beetje bij 
beetje iets kunnen laten zien van een 
wereld die nog moet komen, maar die we 
hier en nu niet kunnen maken.

Maakbaarheidsgeloof
Het hoogmoedige maakbaarheidsgeloof 
van onze tijd, van regeringsleiders en 
politici wordt dezer dagen hard op de 
proef gesteld. Het coronavirus legt in een 
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paar weken ons leven lam. Het virus zet 
wereldwijd alle economische seinen op 
rood. We beseffen dat de gezondheids-
zorg grenzen bereikt. We beseffen dat 
arme landen met minder goede zorgvoor-
zieningen heel zwaar worden getroffen.
De wereld is een dorp. Wereldwijd zijn 
is de mens afhankelijk van elkaar. Onze 
producten en materialen komen overal 
ter wereld vandaan. De coronacrisis 
doet mensen dichtbij weer beseffen hoe 
belangrijk het leven met de ander is. 
Menselijke autonomie is ineens kortade-
mig geworden. De kwetsbaarheid van 
de wereldwijde economische en politieke 
afhankelijkheid komt ineens bloot te lig-
gen. We zijn afhankelijk van de Chinese 
wil om medicijnen te produceren en te 
leveren. Het neoliberale denken van 
Trump heeft grote gevolgen. 
 ‘De wereld wordt straks niet meer, zoals 
voor de coronacrisis’ meldde Gert Jan 
Segers. In elk geval zal er een bezinning 
komen op het intensieve wereldwijde 
verkeer om mensen, dieren en producten 
ongebreideld verder te laten groeien. En 
ook om voor essentiële goederen volledig 
afhankelijk te zijn van andere landen en 
regimes. 

Torenbouwers
De uitputting van de schepping met de 
aantasting van natuur en klimaat hadden 
ons al tot dat besef moeten brengen, 
maar de coronacrisis zet de wereld ineens 
voor het blok. Het moet anders! Maar de 
belangrijkste vraag voor de wereld is: op 
wie stellen wij ons vertrouwen? Op de 

aardse verlossers die in de maakbaar-
heidsgodsdienst van de mens geloven en 
die vergeten zijn hoe God ooit de toren-
bouwers van Babel met hun eigen waan 
op zijn plaats zette. 
 
Het coronavirus lijkt een soortgelijk 
moment van stilgezet worden. God zet 
de zich almachtig wanende mensheid 
op zijn plek. Daar ligt de opdracht voor 
christenpolitici. Met vallen en opstaan iets 
laten zien van een wereld die nog moet 
komen. Dat is verantwoordelijkheid willen 
dragen in een wereld die wij niet kunnen 
verlossen. Met het oog op vrederijk van 
God kunnen wij ons voor die wereld wel 
inzetten. Ook door kritisch te zijn over de 
hoogmoedige maakbaarheidsgodsdienst 
van deze tijd. Door te getuigen van de 
hoop die zegenrijk is. 
Dat is overigens niet alleen voorbehou-
den aan politici. Dat mag in het gebed 
van ieder van ons doorklinken. De mooi-
ste agrarische actie van de afgelopen tijd 
kwam dan ook van het Contact Chris-
ten-Agrariërs (CCA) met het gebed dat 
zij publiceerden. Ik geef het u -met een 
enkel aanpassing- graag mee. (Zie kader 
in deze nieuwsbrief)
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Nieuws van de fractie

Frans van der Mooren
 
Digitaal vergaderen
Dat de beperkende maatregelen in 
verband met het coronavirus gevol-
gen heeft voor de onderlinge com-
municatie merkt iedereen. Ook de 
raad van Ommen heeft daar mee te 
maken. Aan de ene kant hebben de 
raadsleden, collegeleden en ambte-
naren te maken met de anderhalve-
meter-samenleving. Aan de andere 
kant moet Ommen wel bestuurd 
worden.

Na de voorlopig laatste fysieke raadsver-
gadering op 26 maart jl. is nagedacht 
over de manier waarop de komende tijd 
kan worden vergaderd.
Overigens was het nog even de vraag of 
de raadsvergadering van 26 maart wel 

kon doorgaan. Om het belang van een 
paar agendapunten (Kindplein West en 
groot onderhoud zwembad Olde Vechte), 
heeft de raad met 11 leden een “ander-
halvemeter-vergadering” gehouden.
Uit de verschillende mogelijkheden voor 
digitaal vergaderen heeft Ommen geko-
zen voor Microsoft teams. Om zo te kun-
nen vergaderen was wel een speciale wet 
nodig. Die maakt het mogelijk om zo lang 
de beperkende maatregelen in verband 
met het coronavirus duren, publiek digi-
taal te vergaderen. Omdat het dan om 
publieke bijeenkomsten gaat, moeten de 
sprekers met name duidelijk herkenbaar 
zijn.
Onze fractie vergadert ook digitaal en 
gebruikt daarvoor meestal Skype. Het 
nadeel van deze systemen is dat je elkaar 
niet “beleeft”. Het voordeel is dat verga-
deringen efficiënter lijken te verlopen. 
De raad heeft verschillende digitale ver-
gaderingen achter de rug. Met name de 
laatste raadscommissie op 16 april was 
voor de “meekijker” niet goed te volgen. 
Dit lag niet aan MS teams, maar aan het 
programma waarmee de kijkers de raads-
vergaderingen kunnen volgen. 
De verwachting is dat de raad tot ná de 
zomer digitaal vergadert. En wellicht dat 
de ervaring zo goed uitpakt, dat digitaal 
vergaderen gedeeltelijk standaard wordt.

Burgerparticipatie
In het artikel over Kindplein West 
in deze Nieuwsbrief staat iets over 
de betrokkenheid van de buurtbe-
woners bij het plan Kindplein West. 
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Die betrokkenheid wordt ook wel 
participatie of burgerparticipatie 
genoemd.

De gemeenteraad heeft in 2018 uitge-
sproken om een gemeente te willen zijn 
die ruimte geeft aan de samenleving en 
die vanuit vertrouwen meer verantwoor-
delijkheden durft neer te leggen bij en 
in de samenleving. Betekent dit nu dat 
wat bewoners willen, zondermeer kan 
worden uitgevoerd? Het antwoord is nee, 
niet zondermeer. Niet alle onderwerpen 
kan en mag de raad om wettelijke rede-
nen aan de bewoners overlaten. Om de 
betrokkenheid van de bewoners te verbe-
teren, vraagt om een andere werkwijze 
van de gemeenteraad. 
De nieuwe manier van denken en wer-
ken raakt ook de rol van de gemeente-
raad. Dit is een cultuur- en leerproces. 
Een leerproces waarvan de raad heeft 
gezegd, dat die de komende jaren met de 
totale raad vorm moet krijgen. 
Met (gratis) hulp van een extern bureau 
is de raad dit leerproces begonnen. 
Belangrijk is het besef dat per onderwerp 
vooraf nagegaan wordt welke zeggen-
schap de bewoners hebben. Hiervoor de 
zogeheten Participatieladder gebruikt.

Als onderwerp voor dit leerproces heeft 
de raad een onderwerp gekozen. Cen-
traal staat de vraag aan de bevolking van 
Ommen, wat zou u/jij doen als je het 
voor het zeggen had?
De raad stond op het punt deze vraag 
voor te leggen aan de inwoners van 
Ommen, toen beperkende maatregelen 
in verband met de coronavirus van kracht 
werden. Daarmee is dit leerproces ook 
voorlopig stil komen te liggen. Zodra de 
draad weer opgepakt kan worden, zullen 
we daarover berichten.
Helaas heeft de VOV-fractie gemeend 
niet meer aan het proces te moeten mee-
doen.

Kindplein West
Zo’n tien jaar geleden ontstond het 
plan om verschillende scholen in één 
gebouw onder te brengen. Het zoge-
naamde Kindplein West. 

Eén van de redenen was de noodzakelijke 
renovatie. Onderwijskundig en bouwkun-
dig voldoen de scholen niet meer. In het 
begin waren er vijf scholen betrokken. 
Daarvan zijn er twee afgehaakt. In het 
plan dat nu wordt uitgewerkt gaat het 
om de openbare school De Dennenkamp, 
de protestants christelijke basisschool Het 
Koloriet en de gereformeerde basisschool 
Guido de Brès. Bovendien is er ruimte 
voor de BuitenSchoolse Opvang (BSO) De 
Kleine Kunst.
Na de nodige interne discussies zagen 
de scholen de voordelen van gezamenlijk 
gebruik van ruimtes. Voor de Guido de 
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Brès was het behoud van identiteit van 
groot belang. Bovendien speelde het 
argument om een energieneutraal school-
gebouw te hebben.

Waarom de Tureluur?
Als ChristenUnie hadden wij de nodige 
moeite met een groot schoolgebouw 
in een woonwijk. En we waren niet de 
enige. Verschillende locaties passeerden 
de revue. En na afweging van verschil-
lende belangen (o.a. kosten, ligging, 
bereikbaarheid) heeft de raad gekozen 
voor een plek tussen De Dennenkamp 
en Het Koloriet. Een belangrijke overwe-
ging hierbij was het feit dat er tijdens de 
nieuwbouw geen vervangende schoolge-
bouwen nodig zijn.

De buurt betrekken
Toen de plannen voor Kindplein West 
meer vorm kregen, zijn ook de buurtbe-
woners betrokken. Het is tenslotte een 
zaak die niet alleen de scholen en de 
gemeente aangaat. Afgelopen december 
en januari heeft het uiteindelijke plan 
voor nieuwbouw ter inzage gelegen. 
Naar aanleiding van een paar reacties is 

het plan aangepast. Een lastig punt blijft 
altijd dat niet volledig aan de wensen van 
alle betrokkenen kan worden voldaan. De 
gemeenteraad zal alle belangen (moeten) 
afwegen, zowel die van de scholen als die 
van de buurtbewoners. En natuurlijk zal 
ook rekening gehouden moeten worden 
met wat technisch mogelijk is.

De genomen beslissing
Uiteindelijk hebben alle partijen in de 
raad op 26 maart jl. ingestemd met de 
nieuwbouwplannen, voor zover die nu 
bekend zijn. Er moet namelijk nog verder 
worden nagegaan langs welke weg de 
bezoekers van Kindplein West (leerlin-
gen, leraren, ouders) het minste overlast 
veroorzaken voor de buurt. Overigens 

geldt dit ook voor het 
(tijdelijke) bouwverkeer. 
Gelet op onze eerdere 
terughoudende opstelling 
bij de plek voor Kindplein 
West zullen wij nauwlet-
tend de inrichting van de 
verkeersstromen volgen. 
Volgens de planning is 
het Kindplein West in 
2022 gereed. Óf die plan-

ning kan worden gehaald, is de vraag. 
Vooralsnog is er geen vertraging.
Bij de behandeling van Kindplein West 
hebben we gemerkt dat onze achterban 
de fractie goed kan vinden. De fractie kan 
niet alles regelen, maar bij de verdere 
uitwerking (afhandeling verkeersstromen) 
staan we graag open voor opmerkingen 
en adviezen.
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Van de wethouder 

Bart Jaspers Faijer
 
Besturen in crisistijd
Deze bijzondere tijd vraagt een bij-
zondere manier van besturen. Dat-
gene wat je van plan was te doen, 
komt in de schaduw te staan van 
andere, wellicht grotere opgaven. 
In deze bijdrage wil ik u graag een 
kijkje geven in mijn dagelijks leven 
als wethouder in deze tijd. 

Mijn gedachten gaan uit naar Prediker: 
“Er is niets nieuws onder de zon. Is er 
iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, 
dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons 
geweest zijn, is het er al geweest” 
(Pred. 1 : 9 en 10). 

Besturen in crisistijd is volgens Prediker 
dus ook niet nieuw. Dat relativeert.
Dit jaar zouden we de bevrijding van 
ons land groots herdenken. De Tweede 
Wereldoorlog, en zo ook de Eerste en alle 
voorgaande oorlogen, was ook zo’n crisis. 
God zij dank zijn we daarvan bevrijd! Wel 
heeft deze crisis veel schade aangericht, 
volgens sommigen is de schade van een 
pandemie als de corona-crisis vergelijk-
baar met die van de Tweede Wereldoor-
log.
De vorige crisis door ziekte in ons land 
was de Spaanse griep in 1918-1919. Het 
totale dodental van deze ziekte overtrof 
het dodental van de Eerste Wereldoorlog! 
Ook lokaal greep deze ziekte hard in; ik 
ken een verhaal uit ons dorp van een 
echtpaar dat kort na elkaar was overle-
den en op dezelfde dag zijn de vrouw 
en man begraven. Ik vond het altijd een 
indrukwekkend verhaal; hoe herkenbaar 
voor deze tijd!
Als college van B&W hebben we meteen 
een crisis-structuur opgezet, naast de 
gangbare werkzaamheden, van een 
gemeentelijk beleidsteam (GBT). De 
burgemeester geeft hier leiding aan. De 
gemeente Ommen maakt deel uit van de 
Veiligheidsregio IJsselland; zo valt het 
GBT onder het Regionaal Beleidsteam 
(RBT) van de regio, waar de burgemees-
ter van Zwolle leiding aan geeft. Op deze 
manier kunnen rijksmaatregelen vlot 
worden doorgezet, via de regio, naar het 
GBT. 
Als burgemeester en als wethouders 
geven we in deze periode extra aandacht 
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aan onze contacten in de gemeente en 
aan organisaties als zorgaanbieders of 
ondernemersverenigingen waarmee we 
samenwerken. Weten wat er speelt en 
(op gepaste wijze) laten zien dat je er 
bent is erg belangrijk. Wanneer u daar-
voor nog tips hebt, laat het ons gerust 
weten. 
Zo heb ik vanuit mijn portefeuille zorg 
contact met zorgaanbieders beschermd 
wonen, huishoudelijke hulp, ouderenzorg, 
Veilig Thuis, etc. Als college hebben we 
besloten de zorgcontracten door te beta-
len, op zodanige wijze dat er continuïteit 
van zorg is. Ook hebben we als college 
besloten een kwartiermaker te financie-
ren ten behoeve van de ondernemers in 
het centrum van Ommen. Deze kwar-
tiermaker wordt aangestuurd door het 
bestuur van het Ondernemersfonds en 
gaat actief aan de slag met ondernemers 
wat hen bezighoudt in relatie tot speci-
fieke vraagstukken van deze tijd en cen-
trumvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan 
bedrijfscontinuïteit en de aanhoudende 
leegstand van winkelpanden en de (be)
leefbaarheid van het centrum.
Dit zijn zowat dingen uit mijn werk die 
ik met u gedeeld heb. Heel graag vraag 
ik uw aandacht voor het blijven omzien 
naar elkaar, waar u geen overheid voor 
nodig heeft. Eenzaamheid is voor best 
veel mensen een toenemende zorg. Door 
aandacht te geven aan enkele mensen, 
kunnen we al een heel groot verschil 
maken. Ik wens u moed, volharding en 
wijsheid toe en bovenal de zegen en 
nabijheid van onze goede God!

Meditatie

Gerrit Kobes
 
Geloofsvragen en corona
Niemand van alle huidige wereld-
bewoners heeft eerder ervaren, wat 
we op dit moment doormaken. Een 
pandemie, veroorzaakt door een 
ongrijpbaar virus, dat alles over-
hoopgooit. Weg alle opgebouwde 
zekerheden, weg het gevoel dat al-
les maakbaar is en de mens wikt en 
beschikt. 

Brood en spelen blijken lege hulzen 
en geld maakt dus niet echt gelukkig. 
Gezondheid blijkt een nog kostbaarder 
goed dan we dachten. Onze gebeden 
zijn voor wie op dit moment getroffen is, 
misschien vecht voor zijn leven en voor 
hen die zich inzetten om in alle pijn en 
benauwdheid tot een liefdevolle hand en 
voet te zijn.
Ondertussen vragen we ons hardop af óf 
en zo ja wàt God met Corona te maken 
heeft.
In Rijssen werd afgelopen maand deur 
aan deur een pamflet verspreid. De 
schrijver ervan weet het zeker: Corona is 
een straf van God. Gods antwoord, Gods 
oordeel over een wereld die God de rug 
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toekeert en waarin ‘s mensenhaan koning 
kraait. 
Anderen weten het zeker: ziekte, Corona 
is geen straf van God. God doet mensen 
geen pijn. God is volmaakte liefde en 
gunt ons mensen alleen maar het aller-
beste.
Tja, hoe zit het nu? Dat God een recht-
vaardig God is en de zonde haat, die 
straft, daar zijn wel Bijbelteksten bij te 
vinden. Lees bijvoorbeeld maar eens 
Genesis 19 en hoe het de Farao van 
Egypte en zijn volk vergaan is (o.a. Exo-
dus 5 en verder) en de Israëlieten in de 
woestijn, als ze zich weer eens boos en 
ondankbaar keerden tegen Mozes en 
Aäron en daarentegen God (o.a. Exodus 
32, Numeri 11, 14, 21), en de Israëlieten 
als ze eenmaal in Kanaän zijn (Jozua 7, 
Richteren 2, enz.). De ballingschap was 
straf op de zonde, c.q. ongehoorzaam-
heid tegenover God (o.a. Jesaja, Jeremia, 
enz.). En lees in het NT o.a. Handelingen 
5:1-11, Handelingen 12:20-23. 
Maar er zijn ook Bijbelteksten te noemen 
waarin duidelijk blijkt dat ziekte niet van 
God komt. Wat Job overkomt (Job 1,2) 
is letterlijk duivelswerk. En lees ook o.a. 
Lucas 13:1-5 en Johannes 9:1 vv. 
Corona straf van God noemen of Corona 
juist geen straf van God noemen is niet 
aan ons mensen. Daarmee zeggen we 
iets dat voor ons veel te groot is, gaan 
wij als het ware op Gods troon zitten.
‘En geen sterveling, geen één, kan ook 
maar één dag of uur blikken in Gods 
raadsbestuur’.
Wat we wél weten is, dat sinds de zonde-

val (Genesis 3) we in een gevallen wereld 
leven, waarin de zonde heerst, in allerlei 
vormen en met allerlei gezichten. God 
haat de zonde en laat die niet ongestraft. 
Dat zien we in de weg die Jezus ging 
tot aan het kruis, waar Hij de zondestraf 
droeg tot in de dood. Hij voor ons, daar 
wij anders de eeuwige dood hadden 
moeten sterven. Pasen, de opstanding 
van Jezus, is Gods handtekening onder 
dat offer. Zonde en dood hebben niet het 
laatste woord. Het is volbracht, de schuld 
betaald, de straf verzoend. God haat de 
zonde, maar niet de zondaar. In Christus 
werpt God ons een Reddingsboei toe. 
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heerst, in allerlei vormen en met allerlei gezichten. 
God haat de zonde en laat die niet ongestraft. Dat 
zien we in de weg die Jezus ging tot aan het kruis, 
waar Hij de zondestraf droeg tot in de dood. Hij voor 
ons, daar wij anders de eeuwige dood hadden 
moeten sterven. Pasen, de opstanding van Jezus, is 
Gods handtekening onder dat offer. Zonde en dood 
hebben niet het laatste woord. Het is volbracht, de 
schuld betaald, de straf verzoend. God haat de 
zonde, maar niet de zondaar. In Christus werpt God 
ons een Reddingsboei toe. God wil dat wij ons 
bekeren en leven. Gelovig aanvaarden wat Hij ons 
aanbiedt. In Christus ziet God ons alsof we nooit 
gezondigd hebben, mogen we met Hem opstaan tot 
een nieuw mens, een nieuw leven! Zeker weten, 
vast vertrouwen dat niets en niemand ons van Zijn 
liefde kan scheiden en we nooit uit Zijn hand vallen! 
Wàt een wonder van genade! Wàt een liefde! Wàt 
een aanbod! Wàt een kans! 
Corona zet ons stil. We zijn niet autonoom, we 
kunnen niet alles naar onze handzetten. Het leven is 
niet maakbaar. We worden bepaald bij wie we ten 
diepste zijn: tegenover God, onszelf en de ander. 
Corona is een kans om ons te bezinnen. Om tot 
inkeer en omkeer te komen. Zoals eens de 
Ninevieten (Jona 3).  

 
Ons richten op God, Die liefde is en het allerbeste 
met ons voorheeft, ons alle geluk van de wereld 
gunt. God, Die in Christus onze ‘Vader’ is weer 
Koning laten zijn over ons leven. Dat Hij het voor 
het zeggen heeft in onze woorden en daden, de 
keuzes die we maken. Een leven in dienst van God 
en de mensen om ons heen. Daarin heeft ook de 
politiek en vooral een partij als de CU een hoge taak 
en roeping! 
 
Van het bestuur 
 
Het is een lastige tijd om elkaar ‘live’ te ontmoeten 
en dat zal voorlopig wel zo blijven. De voorgenomen 
ledenvergadering van 19 mei is derhalve 
geannuleerd evenals de wandeling in juni. 
 
Toch willen we via deze Nieuwsbrief u/ jullie op de 
hoogte houden van alle CU politieke zaken die 
relevant zijn voor de Ommer samenleving.  
Normaliter zou tijdens de ledenvergadering ook de 
financiele verantwoording worden afgelegd over 
2019. Hieronder treft u een overzicht van de in- en 

uitgaven van de CU Ommen financien over 2019, 
waarbij moet worden opgemerkt dat door de huidige 
situatie de financiele huishouding niet is beoordeeld 
door een zogeheten kascontrole CIE. Dit zal in een 
later stadium alsnog worden uitgevoerd en hierover 
zult u worden geinformeerd. 
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God wil dat wij ons bekeren en leven. 
Gelovig aanvaarden wat Hij ons aanbiedt. 
In Christus ziet God ons alsof we nooit 
gezondigd hebben, mogen we met Hem 
opstaan tot een nieuw mens, een nieuw 
leven! Zeker weten, vast vertrouwen dat 
niets en niemand ons van Zijn liefde kan 
scheiden en we nooit uit Zijn hand vallen!
Wàt een wonder van genade! Wàt een 
liefde! Wàt een aanbod! Wàt een kans!
Corona zet ons stil. We zijn niet auto-
noom, we kunnen niet alles naar onze 
handzetten. Het leven is niet maakbaar. 
We worden bepaald bij wie we ten diep-
ste zijn: tegenover God, onszelf en de 
ander.
Corona is een kans om ons te bezinnen. 
Om tot inkeer en omkeer te komen. Zoals 
eens de Ninevieten (Jona 3). 
 
Ons richten op God, Die liefde is en het 
allerbeste met ons voorheeft, ons alle 
geluk van de wereld gunt. God, Die in 
Christus onze ‘Vader’ is weer Koning laten 
zijn over ons leven. Dat Hij het voor het 
zeggen heeft in onze woorden en daden, 
de keuzes die we maken. Een leven in 
dienst van God en de mensen om ons 
heen. Daarin heeft ook de politiek en 
vooral een partij als de CU een hoge taak 
en roeping!

Van het bestuur

Het is een lastige tijd om elkaar ‘live’ te 
ontmoeten en dat zal voorlopig wel zo 
blijven. De voorgenomen ledenvergade-
ring van 19 mei is derhalve geannuleerd 
evenals de wandeling in juni.

Toch willen we via deze Nieuwsbrief u/ 
jullie op de hoogte houden van alle CU 
politieke zaken die relevant zijn voor de 
Ommer samenleving. 
Normaliter zou tijdens de ledenverga-
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dering ook de financiele verantwoording 
worden afgelegd over 2019. Hieronder 
treft u een overzicht van de in- en uit-
gaven van de CU Ommen financien over 
2019, waarbij moet worden opgemerkt 

dat door de huidige situatie de financiele 
huishouding niet is beoordeeld door een 
zogeheten kascontrole CIE. Dit zal in een 
later stadium alsnog worden uitgevoerd 
en hierover zult u worden geinformeerd.
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Gebed in crisistijd

Vader in de hemel, U bent de Almachtige Schepper van hemel en aarde, 
van al het leven.
Jezus Christus, U bent de verlosser en hersteller van het leven
Heilige Geest, u bent bij ons, om ons te troosten en te helpen en steeds 
meer op u te lijken.
Drie-enig God, Uw naam zij geprezen, hartelijk dank voor wie U bent en 
wat U doet.

Vader, we leven in Nederland en op uw aarde in crisistijd.
We hoeven u dat niet te vertellen, want U weet dat als geen ander.
We bidden u om Uw genezende kracht en Uw nabijheid.

Heer, weest u bij de ouderen, de zwakken en de zieken, omarm ze met 
Uw liefde.
Heer, weest U met de verzorgenden, geef ze kracht om voor anderen te 
zorgen.
Heer, weest U met gezinnen en families, dat ze elkaar helpen en er voor 
elkaar zijn.
Heer weest U met ondernemers, winkeliers, boeren en tuinders, laat er 
een goed vangnet komen.
Heer weest U met de werkenden van wie hun baan en inkomen op de 
tocht staat.
Heer weest U met bestuurders en politici, geef ze wijsheid om leiding te 
geven.
Heer weest U met alle mensen, dat ze zich afhankelijk weten van U. 
Heer weest U met uw wereld die zucht, werk alstublieft door aan Uw 
herstel.
Here jezus, kom spoedig.

Amen


