JAARVERSLAG 2015 – ChristenUnie Oldambt
“Maak van de nood een deugd!”
Op 12 mei 2015 bracht het dagelijks bestuur van de ChristenUnie, gemeente Oldambt, vergezeld
door een aantal leden, een bezoek aan de voedselbank in Winschoten. Gezien de missie van de
voedselbank, verlichting te brengen in de situatie van mensen die onvoldoende middelen van
bestaan hebben en het voorkomen van weggooien van deugdelijk voedsel sloot dit perfect aan bij
wat de Christen Unie wil: de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil.
Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De
ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord
van God.
Na een presentatie over het werk van de voedselbank door het echtpaar Henk en Stina Koning
splitste het gezelschap zich in twee groepen, waarna een rondleiding volgde door het gebouw aan de
J.A. Koningstraat. Het gezelschap was buitengewoon onder de indruk van het werk, dat de mensen
van de voedselbank verrichten en de artikelen die stonden opgeslagen. Zo vertelde Henny van der
Spoel: “Toen er een exportstop was naar Rusland bleven grote hoeveelheden appels liggen die toen,
om verspilling te voorkomen door vrijwilligers tot appelmoes zijn verwerkt. Deze appelmoes is
opgeslagen in glazen potten en komt ten goede aan mensen die hun eten bij de voedselbank kunnen
halen. Een geweldig voorbeeld van gebruik maken van een onvoorziene en ongewenste situatie en
die dan toch nog in positieve zin beïnvloeden. Zo maak je van de nood een deugd.”
Na afloop van de presentatie en rondleiding was er een korte doch zeer vruchtbare ledenvergadering
in een geanimeerde sfeer.
Beste leden, - een terugblik op 2015 Het afgelopen jaar heb ik veel nagedacht over Micha 6:8. “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je
weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg
te gaan van je God”.
Als kiesvereniging proberen we dat te doen. Soms
zijn het maar kleine dingen die daar aan bijdragen.
In 2015 hebben we afscheid genomen van een
paar leden, en ook weer een paar erbij gekregen.
Het jaar hebben we afgesloten ook met een groet
en een uitnodiging aan u om nieuwe leden te
werven. Dat heeft resultaat gehad. Bedankt!
De ChristenUnie Oldambt groeit en bloeit. Dat kan
nog sneller en beter en daar hebben we u bij nodig. Wat wilt u voor de vereniging doen in 2016?
Graag nodigen we u allemaal uit om te bidden voor het werk van onze politici van Beerta tot Brussel.
Tot ziens,
Jako Jellema
twitter.com/Sda74

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2015

Uitgaven

Ontvangsten

Kvk

7,50

Contributie 1

587,40

Run

50

Contributie 2

183,85

Diversen

44,50

Rente

22,51

Totaal

102 euro

Totaal

793,76 euro

Saldo 01-01-2015

3254,80 euro

Saldo 31-12-2015

3946,56 euro

