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“Rust bewaren in lastige tijden, daar zit ook een
element van overgave in. Goed je best doen, maar het
dan ook uit handen durven geven. Dat geeft rust in
plaats van kramp. Op de penning die in opdracht van
Charlotte de Bourbon is gemaakt is ook een zon
afgebeeld, met daaruit een arm, die Christus
symboliseert. Er schijnt een zon boven de onrustige zee
met daarbij de letters CHRS – wat staat voor Christus.
Echte, diepe rust vinden we door hogerop te kijken. Tot
Hem, die eens terwijl zijn volgelingen
angstig naar de golven keken, de
storm op zee tot bedaren bracht. Het
roer is veilig in Zijn handen.”
De Kamermedewerkers kregen van Van der Staaij een beeldje
van de ijsvogel cadeau, als dank voor hun harde werk tijdens
de coronacrisis.

Rustig te midden van de woelige baren
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De bovenstaande titel was de rode
draad in de toespraak die onze partijleider Kees van der
Staaij op 16 september in de Tweede Kamer hield, tijdens
de Algemene Politieke Beschouwingen. Hij legde aan de
Kamer uit wat hij hiermee bedoelde.
“Ik wil het vandaag maar over één klein onderdeel van dat
monumentale standbeeld van Willem van Oranje op het
Plein hebben. Op de sokkel (aan de kant van ingang Plein)
trof mij een afbeelding van een ijsvogel die vliegt boven
een woelige zee. Heel bijzonder is dat zijn nest met jongen
rustig op de golven deint. Ziet u het voor zich?”
Deze afbeelding heeft een omschrift. Daar staat een
Latijnse spreuk: 'saevis tranquillus in undis' (rustig te midden
van de woelige baren).
“Het was een van de lijfspreuken van Willem de Zwijger, om
zijn kalme vastberadenheid te beklemtonen in de onrust
van zijn tijd, de Tachtigjarige Oorlog. IJsvogel en spreuk
hebben een lange geschiedenis. Zo is er op verzoek van
Charlotte de Bourbon, echtgenote van de
Prins, in 1577 een speciale penning geslagen met aan de
ene kant de prins en aan de andere zijde de lijfspreuk met
ijsvogel. Dit beeld gaat terug op de
Griekse mythe dat de ijsvogel zijn nest boven de golven
bouwt en daarmee de hoge golven trotseerde.
Daarmee stond het prachtige diertje symbool voor trouw
en onverzettelijkheid.”

Corona
Het coronavirus heeft ook in Woerden slachtoffers
gemaakt. De kerkdiensten thuis volgen lijkt inmiddels al
heel gewoon, en wat zijn we dankbaar als we af en toe de
kerkdienst weer mogen bezoeken. Het blijft ongemakkelijk
om met zo’n klein clubje mensen aanwezig te zijn. Wat
missen we veel gezichten. En het niet of nauwelijks mogen
zingen blijft toch wel een erg verdrietig gevoel geven. Wat
zijn er veel mensen getroffen door het virus, met alle
gevolgen van dien. Ook ondernemers hebben veel
nadelige effecten zoals omzetderving, extra kosten en
onzekerheid. We proberen de ondernemers uit onze
achterban af en toe te bellen/mailen en merken dat dit
erg gewaardeerd wordt. Laten we hopen en bidden dat
alle maatregelen effect hebben, en ons gezond verstand
gebruiken! Maar laten we vooral het wapen van het
gebed niet vergeten en ootmoedig tot de HEERE
terugkeren en Hem vragen om een zegen over het werk
van artsen en onderzoekers.
Strategische heroriëntatie
Deze maand hoopt de raad het gesprek over de forse
bezuinigingen te voeren. Het college heeft een voorstel
naar de raad gestuurd, waarin diep wordt gesneden in de
begroting, teneinde ook de komende jaren de financiën
sluitend te houden. Het voorstel gaat diep, en het is een
worsteling om daarin de juiste keuzes te maken.
Met name in het sociaal domein zullen we voorstellen doen
om de pijn wat te verzachten. De declaratieregeling (een
financiële bijdrage voor een groep mensen die rond het
minimum leeft) willen we niet helemaal terugbrengen naar

0. Het afschaffen levert een relatief klein bedrag op, echter
voor de mensen die het aangaat, is ook zo’n 100 euro per
jaar echt het verschil tussen kopje onder gaan, of toch nog
wat mogelijkheden hebben. Denk bijv. aan een
tegemoetkoming voor een krant of lidmaatschap van een
sportclub voor de kinderen.
We willen graag dat iedereen mee kan doen in de
samenleving, en wat ChristenUnie-SGP betreft snijden we
in het huidige voorstel echt te diep!
Brug Woerden-West
Als fractie zijn we blij dat er na 30 jaar discussie eindelijk een
voorstel ligt om een brug aan te leggen in Woerden-West.
Vrijwel alle fracties zijn het erover eens DAT er een brug
moet komen. WAAR die moet komen, daarover verschillen
de meningen.
Dillema’s rondom het besluit spelen ook in onze fractie een
rol. Als ChristenUnie-SGP hebben we de keuze gemaakt op
basis van alle feiten die de afgelopen jaren uit de
onderzoeken gekomen zijn. Er zijn verkeersproblemen op
de Rembrandtlaan en Boerendijk, en inmiddels is er een
Woerdens verkeersmogelijk. Het belangrijkste is voor
ChristenUnie/SGP de effectiviteit, kort samengevat: hoe
dichter bij Woerden, hoe groter de effectiviteit. Ook
gesprekken met omwonenden, contacten met de
provincie en anderen sterken ons om te kiezen voor de
REMBRANDTBRUG.
Maken we het daarmee iedereen naar de zin? Nee, dat
zeker niet, maar we vinden het belangrijk om wel een
besluit te nemen en het niet weer naar de toekomst door
te schuiven. En we zien een aantal kansen rond het tracé,
zoals
herontwikkeling
van
het
industrieterrein
Barwoutswaarder. Een brug verder van Woerden
vandaan, zou (hoewel iets minder duur) een brug naar
nergens zijn, aangezien er geen concrete plannen zijn om
Molenvliet verder uit te breiden.
Een lastige afweging voor ChristenUnie-SGP is dat we liefst
ook in Woerden-Oost stevige maatregelen nemen voor de
verkeersafwikkelingen. Inmiddels liggen daar ook de
nodige plannen, bijvoorbeeld het omleggen van de
Steinhagenseweg, oplossen van de gevaarlijke punten
(rotonde bij Minkema/ ongelukkige oversteek bij het
winkelcentrum). Daarom willen we dat binnen afzienbare
termijn de ontsluiting richting Enschedeweg ook opgepakt
wordt. En het Snellerbrugcircuit (aansluiting rond station,
Utrechtsestraatweg en Oudelandtseweg) verdient ook
een goede structurele oplossing!
Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor ChristenUnie/SGP een belangrijk
thema. Als rentmeesters mogen we de aarde niet
onbeperkt uitputten. Door wethouder Tymon de Weger en
zijn team wordt goed werk gedaan, vooral op de grote
thema’s. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat we ook
op kleinschaliger niveau concrete stappen maken.
Afgelopen week werden we blij verrast dat één van onze
ideeën uit het verkiezingsprogramma nu omgezet is in
daden. Alle Woerdense huishoudens krijgen een
cadeaubon van 75 euro waarmee energiebesparende
maatregelen in huis uitgevoerd kunnen worden. Denk aan
het aanschaffen van led-lampen, tochtstrips, een slimme
thermostaat of een onafhankelijk energieadvies.

Doe er uw voordeel mee. En help het milieu en bespaar in
de portemonnee!

Niet bij brood alleen
Johan Schimmel
We vinden de uitdrukking twee keer in de
Bijbel. Mozes vertelt in zijn slottoespraak
hoe de Heere de Israëlieten in de
woestijn onderhouden heeft. Dan
gebruikt hij deze uitdrukking: ‘De mens
leeft niet bij brood alleen maar bij maar
alles wat uit des Heeren mond uitgaat.’
Met andere woorden: voor de Heere is niets te wonderlijk.
Hij gebiedt en het staat er. Jezus haalt deze woorden aan
als Hij door de duivel verzocht wordt in de woestijn. Het
gaat erom dat niet alleen het brood van belang is, maar
dat God door Zijn Woord alle dingen kracht kan geven tot
voedsel voor de mensen. Bij brood denken we aan het
onderhoud van ons leven. De Heere God kan door Zijn
spreken voorzien in onze onmogelijke omstandigheden.
Niet bij brood alleen. Er is nog een plaats waar Jezus van
brood spreekt. Hij zegt: ‘Ik ben het Brood des levens, die tot
Mij komt zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft zal
nimmermeer dorsten.’ De mens leeft niet bij brood alleen,
bij maar alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Gods
Woord wijst ons de weg naar dit Brood des levens.

BELANGRIJKE DATA
Donderdagavond 8 oktober D.V. bijeenkomst SGP
Woerden rond het thema: “Huishoudboekje in coronatijd”
Gastsprekers: mr. Arthur Bolderdijk wethouder Woerden
en Daphne van der Wind lid van de CU-SGP.
Van 19.30 tot 20 uur besloten gedeelte voor de leden,
vanaf 20 uur is iedereen welkom.
Locatie: Bethlehemkerk Oudelandseweg 50
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J.T. den Besten Timmerwerken Van der Valk
Boumanlaan 15, Woerden (0348 473033)
A.G. Hofland, Loonbedrijf Breeveld 12, Woerden (0348
413068)
Treur kaas – Ieder zijn kracht Rietveld 93, Woerden
(0348 688941)
T.A. Blonk, Onderhoud Middenweg 37, Zegveld (0348
691100)
H. Meijer, Aannemingsbedrijf Prunuslaan 8, Zegveld
(0348 691572)
F. Schaddelee, ‘uw tuin op maat’ Handelsweg 2,
Harmelen (0348 444015)
J. Boonzaaijer, Hovenier Otterspoorbroek 3, Breukelen
(0346 265095)
Sjors Noordzij, Hovenier Kapittelhof 4, Harmelen (0348
562771)
T. Verlaan, Vakgarage Leidsestraatweg 32-34,
Harmelen (0348 444242)
HP Bouw, Bouwbedrijf Daggeldersweg 16a, Woerden
(0348 420777)
Aannemersbedrijf Harinck Rietveld 55, Woerden (0620546141)

