Geachte voorzitter,leden van bestuur ,afgevaardigden van de PKV, wethouder,leden van de fractie,
en leden van de PKV/GMA.
Een jaarverslag is altijd een verslag van wat is geweest. Weggegleden in het verleden.
Door bepaalde gebeurtenissen zal het jaar 2018 in herinnering blijven. Dat kan zijn door een
sterfgeval van een geliefde , geboorte van zoon of dochter, of andere bijzondere momenten.
Voor de SGP is dat in bijzonder de Gemeenteraadsverkiezingen. Een kleine stemmenwinst, behoudt
van het aantal raadszetels, en een wethouder in College van Burgemeester en wethouders.
Aan het einde van het jaar gaf de fractievoorzitter, Peter Kraamer, te kennen om het raadswerk te
beëindigen. Door zijn verkiezing tot ouderling in de Ger. Gem te Tholen had hij niet de
vrijmoedigheid om hiervoor te bedanken. Dit alles afwegende en het belang binnen zijn gezin heeft
hij besloten zijn raadswerk te beëindigen. Als bestuur respecteren wij het genomen besluit.
Voor fractie en de SGP is het een aderlating, Peter was een zeer betrokken persoon binnen de SGP.
De opengevallen plaats kon worden ingenomen door Ruud Muijt als lijstopvolger volgens de
kandidatenlijst.
Fractievoorzitterschap werd overgenomen door de waarnemende fractievoorzitter Cees Verloop.
Een dieptepunt kan ook de wijziging van de Zondag openstelling van winkels genoemd worden. Al is
het op beperkte schaal door de bijzondere inspanning van de fractie, het is toch een verschuiving.
Een verharding zie je optreden binnen de gemeenteraad als het gaat om de Christelijke normen
binnen de Thoolse gemeenschap. Ambtgebed en regenboogvlag zijn daarvan een voorbeeld. Het gaat
niet meer om een algemeen belang, maar persoonlijke belangen strijden in de raads arena vanuit de
oppositie.
Landelijk is een omwenteling zichtbaar, te vuur en te zwaar trekt men ten strijde tegen al wat
Christelijke normen en waarden heeft.
De discussie rondom Siriz, Nashville verklaring, regenboogvlag vervult een grote bezorgdheid over de
toekomt.
Maar het Grote Opperwezen die alles regeert heeft met alles zijn bedoeling. In Gods Woord staat
geschreven dat het in laatste der dagen geen plaats meer zal zijn voor diegenen die zullen zoeken om
te leven naar Gods geboden. Laten wij er ook van doordrongen zijn dat al die inspanningen niet voor
ons eigen werk zijn,maar voor diegenen die nog moeten worden toegebracht tot het Volk wat
niemand tellen kan.Voor een ieder zal de vraag zijn of wij tot dat Volk behoren.
Afgelopen jaar zijn ook weer leden ons ontvallen. Lege plaatsen zijn er binnen families. Verdriet wat
niet is te omschrijven of te begrijpen.
Maar de Allerhoogste heeft het laatste woord in leven en in sterven. Het leven is een handbreed
gesteld, en in deze handbreed ligt nog een troost en genade voor verslagen van Geest.
Namens het bestuur onze deelneming aan de familieleden van de overledenen en wensen hen kracht
van Boven om het verlies te dragen.
Het bestuur heeft tweemaal vergaderd voor bestuurszaken. Binnen bestuur van PKV Tholen is een
vacature ontstaan door het tussentijds vertrek van Kees Knulst. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen
is hij gekozen als raadslid en deze functies zijn niet verenigbaar.
Tijdens de voorbereidingen van de Verkiezingen is twee maal gezamenlijk vergaderd met de besturen
van de PKV,s Tholen en Scherpenisse onder leiding van de GMA. Hierbij was de Selectie Advies
Commissie ook aanwezig. Met de campagnecommissie is regelmatig overleg tussen bestuur GMA.
De leden van de Selectie Advies Commissie worden bedankt voor hun inhoudelijke inzet om tot een
evenwichtige kandidatenlijst te komen die door besturen en leden onveranderd is overgenomen.
Naar aanleiding van de opgestelde kandidatenlijst is afscheid genomen van dhr. Chr. Koopman.
De leden van de campagnecommissie en dhr. Koopman als raadslid willen wij bedanken voor hun
inzet in de afgelopen periode.

Wethouder, fractievoorzitter en fractieleden, namens het bestuur bedankt voor uw inzet in deze
nieuwe raadsperiode. Wij wensen u licht en wijsheid toe in het raadswerk wat meestal geen
dankbaar werk is.
Zo is het jaar 2018 weer aan ons voorbijgegaan.Er zullen in dit jaar ook weer onverwachte
gebeurtenissen ons te wachten staan. We weten de dag van onze dood niet. Hoe nodig is het toch
om te leren sterven eer het sterven wordt. Zal het wel met ons zijn,dan zullen we ons leven moeten
verliezen uit alles wat voor de eeuwigheid niet houdbaar is. Dan zullen we ons leven moeten vinden
in Hem Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Daarmee kunnen we in dit leven hier op aarde ook
alleen maar goed mee zijn. Wanneer die Persoon, Die een verberging is tegen de werken van de
satan, een schuilplaats tegen moedeloosheid ons deel mag zijn,is het leven hier op aarde enkel een
voorbereiding op een Eeuwig Leven.
Dit wens ik u ook allen toe
Ik dank u..

