Geachte voorzitter, bestuur wethouder, leden van de raad, en leden van de Plaatselijke
Kiesvereniging en Gemeentelijke Afdeling van de S.G.P. Tholen.
In 2017 werden verschillende plaatsen opgeschrikt door gewelddadige aanslagen. Door orkanen,
aardbevingen, modderstromen stierven duizenden mensen in andere delen van de wereld. Door
oorlogen in het Midden Oosten werden velen verdreven van hun woonplaats en moesten vluchten
om hun gezin en leven te behouden.
Hoeveel leed is er niet op de wereld waar wij geen weet of kennis van hebben. Het is buiten ons
gezichtsveld en raak het ons het leed van een ander nog wel?
Met de mond te belijden dat dit komt door de zondeval en de schuld die wij dagelijks vermeerderen
is wat anders dan dit ook werkelijk persoonlijk te dragen.
Het op zich zelf gericht beeld gaat ook ons niet voorbij. Overvolle agenda’s binnen de gezinnen voor
allerlei bijeenkomsten, werk, en wat al niet meer zorgen voor een cultuur die gericht is op het
individu. Binnen de agenda’s is nagenoeg geen plaats meer voor maatschappelijke betrokkenheid en
het leed van de naaste. Het geweten wordt gerustgesteld door trouw de contributie te betalen en
giften over te maken aan goede doelen.
Anderzijds is door deze vrijgevigheid het mogelijk dat betrokken stichtingen hun maatschappelijke
doelstellingen kunnen uitvoeren door onze naasten te helpen.
Hulp kan worden geboden op plaatsen waar grote nood is, waar op de wereld of in ons eigen land.
Het is een spanningsveld om de zegeningen die wij hier ontvangen worden aangewend om zich te
onttrekken van de opdracht die wij lezen in Gods Woord om te zoeken naar het welzijn van onze
naasten. Dit kan in andere delen van de wereld zijn, maar ook inwoners van onze gemeente
In 2017 waren ook de Tweede Kamer verkiezingen die voor de SGP een verblijdende stemmenwinst
opleverde. De stemmenwinst was niet voldoende voor een extra zetel in de Tweede Kamer, maar het
geeft wel aan dat de huidige leden van de Tweed Kamer toch een boodschap brengen die voorzien is
van inhoud. Een belangrijk stuk van de inhoud wordt helaas niet meer herkend in onze samenleving.
Er is een generatie die helaas geen weet meer heeft wat Gods Woord inhoud. Opgegroeid zonder
enige Godsbesef of kennis.
Laten wij allen de SGP fractie leden gedenken in onze gebeden dat zij de kracht en wijsheid mogen
ontvangen om op integere wijze Gods Woord nog mogen uitdragen in de Tweede Kamer en het
welzijn zoeken van alle landgenoten die toch allen een ziel hebben voor een grote Eeuwigheid.
In het afgelopen jaar was er verdriet en blijdschap weer onafscheidelijk. Kinderen zijn geboren, maar
ook geliefden weggenomen door de dood.
Ook binnen onze achterban zijn lege plaatsen gevallen door het overlijden van een lid of familielid.
Door daar een ogenblik bij stil te staan past ons. De Almacht van de Schepper van Hemel en Aarde
heeft ook het afgelopen jaar gesproken zonder daar rekenschap van te geven.
Wij wensen alle nabestaanden daar waar een lege plaats is gevallen in families de kracht van de
Heere toe en dat zij een Schuilplaats mogen vinden bij die God die weet van verdriet en gemis.
Dat het voor een ieder een roepstem is om stil te staan dat voor een ieder het ogenblik zal
aanbreken om te verschijnen voor de Grote Rechter. En hoe zullen wij dan verschijnen?

Al vele raadsperiodes mogen wij een wethouder leveren binnen het college van B en W. Het is geen
vanzelfsprekende zaak dat is mogelijk is.
Door de constructieve houding van de huidige wethouder en fractie met andere politieke partijen
wordt de deskundigheid van wethouder en fractie breed gewaardeerd binnen de raad van Tholen.
Om als wethouder het welzijn van alle inwoners naar vermogen te behartigen leidt soms tot
moeilijke beslissingen die niet altijd worden gedragen door alle fractieleden.
Op zich is dit geen belemmering om als wethouder en fractie naast het welzijn te zoeken van alle
inwoners van de gemeente Tholen. Waarbij wethouder en fractie vanuit Gods Woord de leidraad is
hoe het welzijn voor de medemens kan worden gezocht.
Op financieel gebied heeft de fractie de bezuinig ronde, die op hun initiatief in gang is gezet, verder
vormgegeven. In de toekomst zal blijken dat door deze bezuinigingsronde Tholen financieel gezond
kan blijven
Namens bestuur willen wij fractie, fractievoorzitter en wethouder bedanken voor hun inzet en
wensen hun Gods Wijsheid toe voor de toekomst.

Afgelopen jaar heeft het bestuur vier maal vergadert als voorbereiding van een jaarvergadering en de
Gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
In november heeft er wederom gezamenlijke bestuursvergadering plaats gevonden met bestuur van
PKV Scherpenisse en PKV Tholen als voorbereiding voor de Gemeenteraadsverkiezing in 2018.
Voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen zijn de commissies besproken die ingesteld worden
voor het opstellen van de kandidatenlijst, verkiezingsprogramma en campagne.
Binnen het bestuur van de PKV Tholen het voorzitterschap gewijzigd. De zittende voorzitter dhr. Chr.
van t, Hof heeft het voorzitterschap neergelegd om gezondheidsredenen. Wel blijft hij binnen het
bestuur actief.
Dhr. J.W. Duvekot is door het bestuur gekozen als voorzitter en heeft dit ook aanvaard. Wij willen
dhr. van t, Hof bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren als voorzitter.
De actieve campagne commissie heeft ook dit jaar weer het bestuur ondersteund door activiteiten te
organiseren op jaarmarkten en verkopingen. Dit om de SGP blijvend in de belangstelling te houden.
Voor de 2e Kamer verkiezingen in 2017 heeft de campagnecommissie een werkbezoek van een
afvaardiging van de 2e Kamer fractie rondom de verkiezingen georganiseerd.
Niet te vergeten is de inzet van de SGP Jongeren binnen de campagne commissie en andere
activiteiten. Het is een voorrecht dat er zoveel jongeren zijn die op hun wijze een belangrijke bijdrage
leveren aan de plaatselijke SGP.
Wij willen dan ook de leden van de campagnecommissie en de SGP Jongeren bedanken voor hun
inzet in het afgelopen jaar.
Een jaarverslag te schrijven zonder de Gever van alle zegeningen te noemen is een onvolledig
jaarverslag.
Het is de HEERE die alles bestuurd en geeft. Zowel het goede als het kwade. En wij zijn geneigd om
het kwade in onze ogen te benoemen en het goede te vergeten.
Dit is onze menselijke aard die wij ontvangen hebben bij de val van Adam. Maar ondanks deze
ondankbare aard betoond ons de HEERE nog een genadig God die ons land nog niet afrekent op zijn
zonden die dagelijks door ons land worden bedreven. In een land waar zijn naam niet meer wordt
herkend en andere godsdiensten in opkomst zijn.
,, Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over diegene die hem
vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn
bevelen denken, om die te doen, (Ps. 103 vs. 17,18)
Hierin ligt voor een ieder de opdracht ongeacht welke plaats men heeft ontvangen hier op aarde. En
betoond de HEERE nog Genade voor een ieder die door geschonken Genade weet dat dit niet uit
zichzelf mogelijk is.
Ik dank u

