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Jaarverslag van de ChristenUnie afdeling Ommen over het jaar 2016 
 

Het jaar ligt al weer een aantal maanden achter ons maar het is goed om terug te kijken naar wat er 

afgelopen jaar is gebeurd.  Veel zaken zijn georganiseerd en hebben een vaste plaats in onze agenda. 

Toch is politiek niet allemaal te voorspellen. De vaste patronen die wij gewend zijn staan aan 

veranderingen bloot. Spanningen in de wereld houden ons bezig en wij denken dat wij alles weten 

met de snelle media, internet en de sociale media niet te vergeten. Wij maken ons vaak zorgen over 

de toekomst en vragen ons af waar het allemaal toe leidt. Toch kunnen wij vertrouwen op de leiding 

van onze Hemelse Vader die alles bestuurd en ons leven leidt. Daar mogen wij ook op vertrouwen in 

voor en tegenspoed. Hij wil ons dit leren in Zijn Woord. Daarom beginnen wij ook vanuit Godswoord 

het politieke werk in het afgelopen jaar en dat blijven wij ook doen. In dit beginsel willen wij in het 

speelveld van politiek voor velen klaar staan. Landelijk, provinciaal en hier ook plaatselijk delen in het 

waarde volle beginsel van de rijkdom van het evangelie. 

Het bestuur zet zich ook in om dat samen met soortgenoten te realiseren. Het vraagt een iets andere 

benadering die ook mensen buiten onze kerkelijke muren aanspreekt.  Antwoorden vinden op de 

vraagstukken die spelen vraagt kennis en inzet. Dit vraagt inzet van onze vertegenwoordigers in 

Raden, Staten en Kamers. Ook onze leden kunnen actief meedoen en stellen wij zeer op prijs. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar weer 5 x vergaderd. De lopende zaken kwamen daar aan de 

orde. Gemeente politiek als winkelsluiting speelde zich af in het vorige jaar maar helaas is de 

verruiming in Ommen door gegaan. Ledenwerving heeft aandacht gehad wat nog niet tot resultaten 

heeft geleid. Er hebben twee ledenvergaderingen op 5 april en 16 november plaats gevonden. 

Aandacht voor gemeentepolitiek belicht door onze Burgemeester Mark Bouwmans. Hij pleit voor een 

open communicatie en samen binding van Ommer gemeenschap. De andere vergadering werd het 

vluchtelingen vraagstuk toegelicht door predikant Harry Hullu en Melcher Polhuys van COA. De beide 

vergaderingen was een ledenvergadering en een openbaar gedeelte. Deze vergaderingen werden 

goed bezocht.  Ook zijn er gesprekken geweest met de Provinciale ChristenUnie over verbetering van 

communicatie. Meer samenwerken is zinvol. 

Het bestuur is aangevuld met Bert Klarenbeek als opvolger van Dirk Feenstra. Voor de voorzitter Jaap 

Siertsema is Jan Westert bereid gevonden om zijn stokje over te nemen. Per 1 januari 2017 is de 

wisseling. Jaap wordt bedankt voor zijn 11 jaren grote inzet. De contacten met fractie en bestuur zijn 

door zijn inzet verbeterd.  De verslaglegging wordt door Jadita de Hullu verzorgd, die dit heel nauw 

gezet verzorgt en het bestuur ontlast van veel werk. 

In 2016 zijn er regelmatig Nieuwsbrieven uitgekomen voor leden en sympathisanten. De papieren 

versie wordt goed gewaardeerd. Deze willen wij graag een frisse start geven. 


