Geachte voorzitter, bestuur wethouder, leden van de raad, en leden van de Plaatselijke
Kiesvereniging en Gemeentelijke Afdeling van de S.G.P. Tholen.

Terugblikken in een jaarverslag is het vastleggen van gebeurtenissen en herinneringen van het
afgelopen jaar.
Wanneer men dan leeft in een land waar het relatief rustig kan worden genoemd dan wil men ten
diepste niet herinnerd worden aan aardbevingen en oorlogsgeweld die in 2016 plaats vonden.
Men wil geen herinneringen aan de vele doden door het natuur en oorlogsgeweld. Dit brengt onrust
in onze beleving. Het zijn roepstemmen aan onze levensboom die wij willen negeren.
Maar toch zullen wij deze roepstemmen, al zijn deze ver van ons bed, niet kunnen negeren. Zij
dwingen ons om stil te staan bij zegeningen die wij onverdiend ontvangen van de Allerhoogste.
Waar in de wereld is er een land dat zo ruim is om alle geledingen in hun waarde te laten, ongeacht
hun religie ? .
Is het niet dat wij in deze seculiere maatschappij zijn geplaats om te getuigen van Gods Goedheid dat
er nog een plaats in de wereld is waar vrijuit Gods Geboden kunnen worden uitgedragen?
Omringt door een maatschappij die al Gods Geboden worden uitgebannen, zelfs de herinneringen
moeten verdwijnen. Wat een tegenstelling voor hen op de wereld die moeten sterven omdat zij Gods
Geboden niet mogen uitdragen en niet mogen belijden?
Er zijn zoveel vragen waaraan wij voorbij gaan door de gezegende omstandigheden waarin wij
verkeren en opgaan in uiterlijk heden en details
Onverkort betekend dit niet dat er in ons land geen strijd te voeren is. Als wij zien op de abortus waar
in ons land 30.000 levens worden beëindigd. Het door willen voeren van de wet op een voltooid
leven. Helder en open werd in 2016 ook door de SGP in land en raadszalen hiervoor gestreden dat
Gods Geboden worden vertrapt.
Ook van het jaar 2016 zal niet alleen van Kamerleden en raadsleden verantwoording worden
gevraagd voor de Rechterstoel, maar ook van ieder SGP lid wat hun strijd is geweest om Gods Eer te
dienen en dit in belang van onze medemens.
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 familie,s 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?
Een wethouder vanuit de SGP is geen gemakkelijke positie. Gekozen als bestuurder voor de gehele
bevolking van de Gemeente Tholen is een constante druk van keuzes maken. Zijn deze in het belang
zijn van het gehele samenleving en afwegen of deze passen binnen de identiteit van Partij waar de
wortels liggen.
Het kan zijn dat de belangen anders liggen dan de fractie, bijv. op financieel gebied.
Op financieel gebied heeft de fractie het voortouw genomen om gezamenlijk met andere fracties een
bezuinig ronde op te stellen die voorziet in een gezond klimaat voor de toekomst.
Duidelijk zichtbaar is dat de fractie op elkaar is ingespeeld en een grote mate van kennis aanwezig is
binnen de huidige fractie.
Als een betrouwbare partner binnen de coalitie zijn zij in staat om op een gedegen wijze hun inbreng
maar voren te brengen.
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
lopende zaken
In november heeft er een gezamenlijke bestuursvergadering plaats gevonden met bestuur van PKV
Scherpenisse als voorbereiding voor de Gemeenteraadsverkiezing in 2018.
Binnen het bestuur zijn er geen bestuursfuncties gewijzigd.
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 zich voorbereid rond het
werkbezoek van een afvaardiging van de 2e Kamer fractie rondom de verkiezingen.
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.
Om in een jaarverslag terug te vallen op hetgeen is gepasseerd blijft alleen herinneringen over.
Wij zullen 2016 herinneren als een economisch jaar wat een stijgende lijn laat zien. De vooruitzichten
zijn positief op economisch gebied.
Maar wat moet het ons bedroeven dat op medisch, esthetisch gebied alle krachten worden
samengetrokken om het overblijfsel van de Christelijke traditie te verwijderen uit onze samenleving.
Dit raakt ook onze achterban. Een gevaar wat zeker aanwezig is dat het een tijd is waar steeds meer
een compromis wordt gesloten. Belijden met de mond, maar ons hart bij de wereld die wij niet willen
missen.
Om als een Daniél te staan in een ontwrichte wereld dat vraagt een biddend Leven. Dit betekend met
hart en ziel bewogen te zijn met de ziel van zichzelf en van onze medemens.
En wie zal als een Daniél kunnen sterven met de wetenschap dat God alles weet wat in biddend
opzien is neergelegd voor de Genadetroon?
Ik dank u

