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 Goedereede, december 2009

Aan: alle medewerkers, collegeleden van B&W, Het M.T. en collega raadsleden
        en burgers van de gemeente Goedereede

Betreft: Kerst- en Nieuwjaarsgroet

Het afgelopen jaar was politiek gezien behoorlijk intensief. Vele vergaderingen en
bijeenkomsten over 1 thema: Herindeling op Goeree-Overflakkee. Voor de SGP in
Goedereede een brug te ver. De fractie voelt zich niet gekozen om de gemeente op
te heffen, maar juist te bouwen en te bewaren. Twee woorden die rechtstreeks uit de
Bijbel komen. Voor de SGP in Goedereede zijn juist de bijbelse waarden en normen
van grote betekenis. De (christelijke) identiteit van onze gemeente zal behoorlijk op
de proef worden gesteld als de provinciale plannen zullen doorgaan. Het bewaren
van die kenmerkende identiteit blijft van grote belang.

Naast bewaren ook bouwen. In de letterlijke en figuurlijke zin. Op veel projecten is
voortgang geboekt. Er wordt gebouwd, of de procedures zijn inmiddels zover dat dit
binnen afzienbare tijd gaat gebeuren. Veel werk is er verzet door ambtenaren,
college en raad om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap van Goedereede.
Gebouwd is ook aan de maatschappelijke kant. De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) legt steeds meer op de schouders van de gemeente. De
bijbelse opdracht om je naaste te helpen rust echter niet alleen op de schouders van
de gemeente. Ook het vrijwilligers werk onder burgers is van groot belang. En ook
hieraan heeft de gemeente ruim aandacht geschonken het afgelopen jaar.

Vreugde en verdriet wisselden dit jaar zich af. In deze dagen wordt daar vaak aan
terug gedacht. Kerst staat in de teken van de geboorte van Gods Zoon. In de Bijbel
wordt Hij ook genoemd: de Hoeksteen. Wie op hem bouwt zal voor eeuwig bewaard
worden. Dat wensen wij u, burgers en politici, allen toe.

We denken aan allen die om welke reden dan ook niet meer (kunnen) deelnemen
aan het arbeidsproces. Wij wensen allen die ziek zijn, verdriet hebben of
teleurgesteld zijn, van harte Gods nabijheid, kracht en zegen toe. 

Tenslotte wensen wij u in alle opzichten een voorspoedig 2010!

Met een hartelijke decembergroet,
De SGP (steun)fractie te Goedereede.


