Geachte voorzitter, bestuur, wethouder, leden van de raad, en leden van de Plaatselijke
Kiesvereniging en Gemeentelijke Afdeling van de SGP Tholen.
Wie was er in 2015 niet op de vlucht? Slecht weinigen kunnen ontkennen dat zijn in 2015 niet op de
vlucht waren en nog op de vlucht zijn.
In het Midden Oosten en Afrika waren grote aantallen op de vlucht voor geweld en oorlog. In het
Westen waren velen op de vlucht voor de angst die de aanslagen met zich meebracht.
Verdreven te zijn van huis en haard waar het bestaansrecht en nu verdreven zijn door geweld is een
niet te peilen verdriet.
Maar op de vlucht voor de angst die is ontstaan door aanslagen in Parijs en het terrorisme is een
onzichtbare onzekerheid die het Westen in zijn greep houdt.
Vluchten is niet alleen het verlaten van geboortegrond, maar ook op zoek naar veiligheid.
En waar zijn wij naar op zoek in het redelijke veilige Westen? God en zijn Geboden zijn nagenoeg
niet meer te vinden en de maatschappelijke economie bepaald onze keuze
Veiligheid is daar niet te vinden wanneer God en zijn Geboden naar de zijlijn zijn verdrongen. Je ziet
een zoektocht ontstaan om zekerheden te vinden die geen bevrediging geven.
Het zal ook nooit bevrediging geven wanneer Gods geboden zijn verlaten.
De HEERE spreekt zowel in het Midden Oosten als in het Westen. En wie merkt dit nog op?
Alle tijden zijn in Gods Hand, en dat bepaald ons ook bij het overlijden van leden in het afgelopen
jaar.
In verschillende familie's was er verdriet door het overlijden van een lid. Het past ons dan ook om
daar een ogenblik bij stil te staan.
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?
In het jaar 2015 was er ook een verkiezing voor de Provinciale Staten en Waterschap. Voor de uitslag
van deze verkiezing past onze grote dankbaarheid.
In de Provinciale Staten mochten 6 fractieleden plaats nemen en de nieuwe gedeputeerde, dhr. van
der Maas mocht zijn plaats innemen.
Bij het Waterschap was er verlies van 1 zetel, maar toch blijft er een fractie van 4 leden over in het
Waterschap namens de SGP.
De fractieleden en gedeputeerde in de Provinciale Staten wensen wij de kracht en Gods Wijsheid toe
in het besturen van Provincie Zeeland.
Binnen de nieuwe fractie was het zoeken naar de opstelling dat ieder zijn kwaliteiten kwijt kon. Het
was geen gemakkelijke aanloop periode met bezuinigingen en het huishoudboekje van de Gemeente
op orde te krijgen. Dat was het niet alleen, ook de WMO en de taken die de Gemeente er bij kreeg
omtrent de zorg.
Toch kan er gesproken worden van een deskundige fractie en fractievoorzitter. De wethouder zit
soms in een moeilijke positie die niet altijd wordt begrepen omdat een wethouder een bestuurder is
voor de gehele bevolking.
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 drie maal vergadert als voorbereiding van een jaarvergadering en
voor de lopende zaken. Binnen het bestuur zijn er geen bestuursfunctie, gewijzigd.
Verder werd het bestuur ondersteund door een actieve campagne commissie die zijn functie zal

behouden na de verkiezingen.
De inzet van de SGP Jongeren is groot binnen de campagnecommissie en meerdere activiteiten die
in belang zijn van de SGP. 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.
Ook in het jaar 2015 zette de economische vooruitgang door. Het is nog zwak, maar er is
vooruitgang.
Al is er vooruitgang, bezuinigen blijft geboden. Zowel op gemeentelijk terrein als op alle
maatschappelijke terreinen. Voorzichtigheid blijkt noodzakelijk.
Maar niet op alle gebied is er vooruitgang. Op alle nog overgebleven christelijke normen wordt een
aanslag gepleegd om deze geheel te laten verdwijnen uit onze samenleving. Ongemerkt accepteren
wij deze aanslagen op de christelijke normen. Al wordt er in de raadszalen alles in het werk gesteld
om deze aanslagen te weerstaan, in de achterban zie je een bepaalde lijdzaamheid ontstaan.
Het is een terugblik op het jaar 2015. Terugzien willen wij niet, maar vooruitzien. Maar toch is
terugzien een leer les voor de toekomst. Ook in het jaar 2015 heeft de Heere verkoren stenen
toegevoegd aan Zijn huis wat nog niet is voltooid. Wanneer de laatste steen zal worden aangebracht
zal het steigerhout rondom worden afgebroken en op het vuur geworpen worden.
Zullen wij dan als steigerhout hebben gediend voor het grote Hemelse gebouw, of zal er een Steen
zijn in het Hemelse gebouw waar onze naam in gebeiteld staat?
Ik dank u.

