Beste lezer,

3 februari 2016

In deze nieuwsbrief leest u de meest
recente ontwikkelingen binnen de
Gelderse Statenfractie van de SGP.

In deze nieuwsbrief
• Debatverzoek van de PVV over veiligheid van
vrouwen
• Concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord
(GEA)
• Vergadering Provinciale Vereniging SGP
Gelderland
• SGP-Actiedagen
• SGP-Partijdag

Debatverzoek van de PVV over veiligheid van vrouwen
Marjolein Faber (fractievoorzitter) schetst de situatie in Keulen en
andere plaatsen in Europa. Het opvangen van 2.500 extra
vluchtelingen in Gelderland zal de veiligheid niet vergroten.
Klaas Ruitenberg, voorzitter Gelderse SGP-Statenfractie:
Het debat verzoek van de PVV is uitgelopen op een debat over
waarden en normen. Het verheugde mij dat ik de heer de Vos van
de SP het woord zondebok hoorde noemen. Waarom verheugde
dat mij? Dat geeft aan dat het niet bij de asielzoekers en niet bij de
mensen in onze maatschappij, maar dat deze hele problematiek
bij ons zelf begint.
Wat is de zondebok? De zondebok werd in de Joodse traditie de
woestijn ingestuurd beladen met de zonden van allen (niemand
uitgezonderd) en dan was er vergeving. Ik was van plan een heel
betoog op te zetten over... << Lees hier verder >>

Concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord
(GEA)
Bijdrage Statenlid Evert Mulder tijdens de behandeling van het
Concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord (GEA) in de
provinciale commissiebehandeling van 13 januari 2016:
Al eerder is aangegeven dat de SGP achter de doelstellingen van
het GEA staat, met name vanuit het perspectief van Bijbels
rentmeesterschap en geopolitieke onafhankelijkheid. Die doelen
zijn wat ons betreft met name gericht op energiebesparing en de
opwekking van hernieuwbare energie.
Nu ligt een concept uitvoeringsplan voor ons, waarin zeker mooie
en waardevolle plannen zijn uitgewerkt, maar waarvan ook terecht
in de statenbrief wordt aangegeven dat het vooralsnog een mix is
van rijpe en groene plannen en voorstellen. In de meeste gevallen
ligt er nog geen concreet financieringsplan en is het eigenaarschap
nog niet of onvoldoende... << De complete bijdrage kunt hier lezen
>>

Vergadering Provinciale Vereniging SGP
Gelderland
Onze eerstvolgende provinciale vergadering is op D.V. dinsdagavond
22 maart vanaf 19:30 in Bennekom.
<< Klik hier voor alle vergaderdata >>

11 en 12 maart 2016: SGP-Actiedagen
Door middel van deze actiedagen willen we aandacht vragen
voor:

Nut en noodzaak van het doen van
vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn immers een belangrijk onderdeel van onze
participatiesamenleving. Als SGP willen we partijbreed de handen
uit de mouwen steken voor christelijke vrijwilligersacties.
We willen u ook opwekken deel te nemen aan deze actiedagen. Zet
deze data daarom in uw agenda en informeer bij de plaatselijke
SGP of en wat zij organiseren tijdens deze dagen... << Lees hier
verder >>

16 april 2016: SGP-Partijdag
Tijdens het middaggedeelte zal ingegaan worden op het
jaarthema 'Samenleven is een wérkwoord'.
Het actuele vraagstuk dat centraal zal staan tijdens het
middagprogramma is:

Hoe kan de gevluchte medemens
betrokken worden bij onze samenleving?
Door middel van het naar voren brengen van praktijkvoorbeelden,
het doen van handreikingen en het signaleren van mogelijke
knelpunten en oplossingen zal dit thema deze middag belicht
worden vanuit het perspectief van de samenleving en de politiek.
Wilt u meer informatie over deze partijdag? Klik hier.

“Niets is voor God te moeilijk.
Als mensen ten einde raad zijn, is God het niet.
Voor Hem is geen ding onmogelijk.”
Matthew Henry

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met H. Wobben, secretaris van de Gelderse Statenfractie,
e-mail: sgp@ps.gelderland.nl of kijk op onze website www.gelderland.sgp.nl.

Klik hier als u onze nieuwsbrief
niet langer wilt ontvangen.

