Nieuwsbrief 1 ChristenUnie Noardwest
Fryslân juni 2016
Vanuit het bestuur: Het ChristenUnie bestuur
van Noardwest Fryslân wil u door middel van
deze eerste nieuwsbrief , in de nieuwe setting,
op de hoogte brengen van de ontwikkelingen
die de afgelopen tijd hebben plaats gevonden
wat betreft onze plaatselijke ChristenUnie.

HARTELIJK DANK
Hierbij een woord van felicitatie en dank voor
dhr. Joop Breidenbach die 8 juni j.l. in het
huwelijk is getreden met Riet van Kekum en
naar Ameide is verhuisd. Wij moesten
daardoor jammer genoeg ook afscheid van
hem nemen als algemeen bestuurslid, wat hij
met enthousiasme een jaar heeft mogen
doen.

Na een tijdje te hebben gefunctioneerd als CU
Harlingen/ Franekeradeel is sinds maart onze
gezamenlijke naam ChristenUnie Noardwest
Fryslân en omvatten we de volgende
gemeenten :Harlingen,Terschelling,Vlieland en
de toekomstige gemeente de Waadhoeke.

Ook een hartelijk woord van dank voor mw.
Janny Jorna, voor haar goede inzet van de
afgelopen jaren voor de CU website van
Harlingen, later gecombineerd met
Franekeradeel .

Alle leden van Noardwest Fryslân zijn in het
voorjaar van deze verandering op de hoogte
gebracht.
Maandag 14 maart j.l. hadden we onze eerste
gezamenlijke halfjaarlijkse ledenvergadering in
Franeker en in november hopen we een
tweede vergadering in Harlingen te houden.
Het bestuur bestaat uit mw. Willie Wegman
(voorzitter) dhr Sijts Boersma
(penningmeester)dhr. John Kuiken (algemeen
bestuurslid) mw. Joke Meindertsma
(secretatris)
We hopen als bestuur op een heel mooi
samenwerkingverband onder Gods goede
leiding en Zijn zegen.
Met vriendelijke groet,

Sinds kort is de website CU Noardwest Fryslân
in de lucht waarvan dhr. Roelof Santing
websitemaster is geworden.

Update Waadhoeke
Vanuit het bestuur Noardwest Fryslân hebben
wij een telefoonactie onder de CU leden van
de toekomstige Waadhoeke gehouden.
We hebben onderzocht in hoeverre de
gemeentelijke politiek leeft en of het zinvol is
om als CU mee te doen bij de komende
gemeentelijke verkiezingen van de
Waadhoeke op 22 november 2017.
Uit deze enquête bleek dat nagenoeg alle
leden het belangrijk vonden dat we mee
zouden doen. Ook is de bereidheid om zelf
actief deel te nemen onderzocht.

Willie Wegman
Er is nu een kleine werkgroep van waaruit we
willen proberen één en ander op te zetten. 14
april zijn we voor het eerst bij elkaar geweest.
Dit was een oriënterende bijeenkomst. Op 9
juni hebben we hier een vervolg aan gegeven.
We vinden een goede communicatie met de

leden belangrijk en ook vinden we het
belangrijk dat we goed zichtbaar moeten zijn.
Het eerste aandachtpunt is dan ook om een
goede en actuele website op te zetten.

Vers van de pers…Terwijl de openbare
commissie vergadering omtrent het
voornemen tot de vestiging van een AZC op
het balkland nog maar nauwelijks ten einde is,

Hier wordt ondertussen aan gewerkt. Er is ook
afgesproken dat we binnenkort actief nieuwe
leden zullen proberen te werven.

bereid ik mij alweer voor op de volgende
ChristenUnie doelstelling: Het verkrijgen van
de status Fair trade Gemeente.

Al met al is er nog heel wat werk te verrichten.
Wij vragen daarom jullie steun. Misschien
kennen jullie, in jullie omgeving, personen die
iets voor de CU zouden kunnen en willen
betekenen. Graag vernemen wij dit.

Fair trade beoogt boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs te bieden voor hun
producten en dat werkt het beste wanneer
dat op de grootst mogelijke schaal gebeurt.

Wat we vooral vragen is jullie gebed. Zonder
de zegen en kracht van onze Heer en Heiland
kunnen we niet. Uit deze bron putten we
moed en kracht!!!
Vrede,

John Kuiken (Algemeen bestuurslid Noardwest
Fryslân )
Parrehôf 11
9041GD Berltsum
Tel. 0518 462056
E-mail: john.kuiken@kpnplanet.nl

Bijdrage Marga Liefting, raadslid Harlingen

In het verleden heeft Harlingen zich al
uitgesproken voor de 8 Millenniumdoelstellingen van de VN te staan. Te weten:
1. Uitbannen van extreme honger en
armoede
2. Bereiken van een universele
basiseducatie
3. Bevorderen van gelijkwaardigheid tussen
mannen en vrouwen
4. Verminderen van kindersterfte
5. Verbeteren van de gezondheid van
moeders
6. Bestrijden van HIV/Aids, malaria en
andere ziekten
7. Bescherming van een duurzaam
leefmilieu
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde
samenwerking voor ontwikkeling
Om Fair trade gemeente te worden is dan een
mooie aanvulling! Inmiddels heb ik
gesprekken gevoerd met wethouder Boon en
was er een motie van mij hieromtrent op de
Raadsvergadering van 25 mei j.l.
De tijd zal leren wat het College en de Raad zal
kiezen en vinden…
Tot zover…Groeten, Marga

Wist u dat…
Bijdrage Dit Hofman, raadslid Franekeradeel
Ik ben Dit Hofman, fractievoorzitter van de CU
Franekeradeel, geboren in Rotterdam,
getrouwd met Gosse Bloem en in het rijke
bezit van 2 zonen en 1 dochter, 3
schoonkinderen en 3 kleinkinderen.

*Wij als Noardwest Fryslân 99 leden rijk zijn!
* Dat wij als CU bestuur gemiddeld 1 keer per
2 maanden vergaderen.
*Dat sinds kort de nieuwe website CU
Noardwest Fryslân in de lucht is.

Sinds maart 2014 ben ik raadslid en doe dit
werk met veel plezier.

*Dat u via de website op de hoogte kunt
blijven van al ons actuele nieuws.

Als eenmansfractie komt er veel op je
raadsbordje te liggen maar ik heb sinds kort
een paar goede ondersteuners waarmee ik al
de agendapunten voor de komende
raadscommissievergadering tijdens de
steunfractievergadering kan bespreken. We
zijn druk met de herindeling, de sociale dienst,
het gemeentebudget en nog veel meer zaken
die de samenleving aangaan. Deze
steunfractievergaderingen zijn erg waardevol
omdat we in verbondenheid met elkaar en
met onze God deze vergaderingen ingaan.

* Dat Marga Liefting en Dit Bloem elke maand
een fractievergadering hebben die in de
plaatselijke krant en op onze website staan
aangegeven.

Ik zou de leden van de CU Waadhoeke
(Franekeradeel) willen oproepen om ook eens
een vergadering bij te wonen. De
agendapunten staan op de site van De
gemeente Franekeradeel en er zit voor u ook
vast wel iets bij waarvan u denkt: "Hoe
zouden we daar als CU mee om moeten
gaan."

In Christus verbonden.
Dit Bloem-Hofman

*Dat uw bezoek aan een fractievergadering
heel erg door hen op prijs wordt gesteld!!
*Dat wij nog hulp kunnen gebruiken van
diverse aard,te denken aan bestuurswerk,
folderen, campagnewerk,telefoonactie
ledenwerving.
(opgave: bij Joke Meindertsma 0517-433879
of via cuharlingen@live.nl

