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Programmabegroting 2006
De programmabegroting van de gemeente
Goedereede is opgebouwd uit een negental
programma's en een aantal (verplichte) para-
grafen. In elk programma wordt achtereen-
volgens de volgende drie vragen uitgewerkt:
1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we
doen? 3. Waaruit bestaan de bijstellingen?
Daarnaast wordt de beleidsvisie, de
doelstelling en het actiepunt weergegeven.
Hieronder een korte weergave van de
programmabegroting 2006.

Algemeen bestuur
De gemeente Goedereede wil graag een
stimulerende en waar mogelijk een initiërende
rol vervullen als het gaat om eilandelijke
samenwerking. Door constructief samen te
werken, is de zelfstandigheid van de gemeente
gewaarborgd. Naast de lopende terreinen van
samenwerking wordt hierbij gedacht aan het
uitwerken van de nota 'Vitale regio', het
realiseren van een centrale inkoop op Goeree-
Overflakkee en het realiseren van  eilandelijk
ICT-beheer. Plannen worden uitgewerkt om
burgercontactavonden te organiseren en een
welkomstavond voor nieuwe burgers. Op 1
januari zal er een eilandelijke rekenkamer-
functie van start gaan.

Openbare orde en veiligheid
Het integraal veiligheidsbeleid 2005 wordt een
duidelijke plaats gegeven. De gemeente heeft
hierbij een aantal actiepunten benoemd: het
verbeteren van de communicatie met de
burgers, het uitwerken van speerpunten (aan-
gedragen door de burgers), uitwerken van het
integraal veiligheidsbeleid en dit tot onderdeel
maken van de bewonersavonden. Daarnaast is
er aandacht voor de professionalisering van de
brandweerorganisatie op het eiland. 
Door een eilandelijke (commando) aansturing
zal een aantal wettelijk opgelegde taken
verschoven worden van vrijwilligers naar de
professionele commandant. Ook zal er een
programma van eisen en het uitvoeren van een
locatieonderzoek plaatsvinden voor de
bluseenheden van Ouddorp en Goedereede.

(vervolg programmabegroting)
Zorg en Welzijn
In samenwerking met de woningbouwvereni-
ging, zorgverleners en welzijnsaanbieders is
per 1 juli 2005 officieus gestart met het zorg-
loket. Met deze één-loketgedachte en concen-
tratie van producten en diensten worden de
burgers optimaal bediend. Het is de bedoeling
dat het zorgloket vanaf 1 januari 2006 volledig
operationeel is. Bij dit loket kunnen burgers
terecht voor vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.

Ruimtelijke aspecten 
In dit programma worden diverse bouwpro-
jecten genoemd die binnen de gemeente de
aandacht vragen. Concreet gaat het dan om
woningbouw op de gronden nabij Havenweg/
Waterweg in Ouddorp, levensloopbestendige
woningen aan de Molenweg (Ouddorp), het
realiseren van een woonzorgcomplex bij de
entree van Goedereede, Terrein Goekoop,
Woonzorgcomplex op het Mavo-terrein in
Stellendam en diverse inbreilokaties in de
gemeente: Nebo-locatie, Shell-terrein, uitbrei-
ding van De Vliedberg, de Van Geest-locatie,
het Weitje van Visser en het Oranjeplein in
Stellendam. In 2005 is een aantal van deze
plannen geïnitieerd en in 2006 zullen deze een
vervolg krijgen. Het project 'Oosterpark' is
ambtelijk gereed en wacht op de partiële
streekplanherziening (Provincie) alvorens de
procedure kan worden opgestart.

Economische en financiële aangelegenheden
De gemeente Goedereede streeft een gezond
economisch klimaat na. De economische
peilers van de gemeente, recreatie en toerisme,
visserij en landbouw, industrie en dienst-
verlening, vormen samen met het midden- en
kleinbedrijf een solide basis waarop de
gemeente kan drijven. De ontwikkeling van het
bedrijventerrein 'Korteweg', geeft de gemeente
een belangrijke impuls. Ook is er een plan
opgesteld voor de verbetering van het
bedrijfsterrein Havens van Stellendam.

Paragrafen
In de diverse paragrafen komt het financiële
beleid van de gemeente naar voren. We onder-
scheiden: Locale heffingen, Weerstandsvermo-
gen, Onderhoud kapitaal goederen, Financie-
ring, Bedrijfsvoering, Verbonden Partijen,
Grondbeleid en -bedrijf. Een belangrijk facet is
de OZB-belasting, de Rioolrechten en de Afval-
stoffenheffing. De begroting geeft een trendma-
tige verhoging van de OZB aan van 1,5%. De
afgelopen jaren heeft de gemeenteraad de af-
valstoffenheffing en de rioolrechten naar een
kostendekkendheid van 100% gebracht. Dit
betekent concreet dat er vanuit de algemene
middelen van de gemeente geen bijdrage wordt
verleent aan deze producten, kortom: de gebrui-
ker betaalt. Bij de Toeristenbelasting wordt een
trendmatige verhoging van 3,5% voorgestaan.

Admiraal als wethouder
De SGP te Goedereede stelt dhr. A.
Admiraal (66 jr.) voor als kandidaat
wethouder. Dhr. Admiraal, afkomstig
uit Oud-Beijerland, heeft vanaf 1970
ervaring als raadslid voor de SGP in
Oud-Beijerland. Daarnaast is hij
wethouder geweest van 1998 tot 2005.
De heer Admiraal heeft als voormalig
wethouder op het gebied van
volkshuisvesting, openbare werken,
milieu en handhaving ruime ervaring. 

Als de gemeenteraad instemt met de
persoon van de heer Admiraal wordt
door de SGP voorzien in de vacature van
wethouder A.C. Lokker, die om
persoonlijke redenen op 24 oktober j.l.
terugtrad. We bedanken dhr. Lokker voor
het vele werk wat eerst als raadslid en
daarna als wethouder is verzet.

Het is de verwachting dat de installatie
van de heer A. Admiraal zal plaatsvinden
in de raadsvergadering van DV
donderdag 24 november 2005. 

De heer Admiraal heeft zeer ruime
ervaring in de gemeentepolitiek. Wij
menen in hem een uitstekende kandidaat
wethouder te hebben. Er resteren nog 5
maanden van deze raadsperiode. Wij
verwachten dat hij instaat zal zijn de
opengevallen plaats op een gedegen en
integere wijze te vervullen en de
belangen van de gemeente Goedereede
op een goede wijze zal behartigen.

SGP NIEUWS
Opnieuw een SGP NIEUWS rondom de
begroting van de gemeente Goedereede.
Wij hopen dat deze uitgave, u als burger,
een goede indruk geeft over de diverse
plannen van onze gemeente.

Heeft u behoefte aan een reactie, of wilt
u van gedachten wisselen met de SGP-
fractie, dan nodigen wij u graag uit om
contact op te nemen. U vindt onze
adressen in de gemeentegids, of op onze
website: www.sgp-goedereede.nl.
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Met het invallen van de herfst is voor
Studievereniging 'Husaï' het nieuwe ver-
enigingsseizoen weer van start gegaan.
Begin oktober hielden twee bestuursleden
in besloten kring een inleiding over het
onderwerp ‘God, Nederland en Oranje’. 

Dit zogenaamde drievoudige snoer is be-
kend in christelijk Nederland. De bron
hiervan zijn de legendarische woorden
van Willem van Oranje: “met de Poten-
taat der Potentaten heb ik een vast ver-
bond gemaakt”. Vanaf dit tijdstip is de
gedachte ontstaan dat God een speciale
band met de Nederlanden heeft. De
benaming ‘drievoudig snoer’ is echter
pas ontstaan ten tijde van het Réveil, in
de 19e eeuw. 

Eind oktober volgde weer de traditionele
bijeenkomst met de fractie om de pro-
grammabegroting met elkaar te bespre-
ken. Dit verschaft een helder beeld van

wat er de komende tijd allemaal staat te
gebeuren in politiek Goedereede. Tevens
is het een vorm van betrokkenheid bij de
gemeentepolitiek. Iets wat fractie én
studievereniging bijzonder waarderen.
Het nieuwe seizoen is net begonnen en er
liggen nog veel activiteiten en avonden in
het verschiet. Zo hoopt de vereniging bij
voldoende belangstelling op DV woens-
dag 30 november op excursie te gaan
naar het  Europees Parlement in Brussel.
De avond van vrijdag 16 december staat
in het teken van het nieuwe zorgstelsel.
Hierbij hoopt o.a. ds. P. Korteweg uit
Melissant een lezing te houden over de
ethische kanten van het zorgstelsel. Ook
zullen diverse stands aanwezig zijn van
de verschillende SGP-geledingen. Een
avond die je niet mag missen!  Aan de
voorbereidingen van avonden in 2006
wordt hard gewerkt. Het voornemen is
om in februari, de maand vóór de ge-
meenteraadsverkiezingen, een openbare
debatavond te organiseren met ver-
schillende partijen. Of dit doorgang
vindt, is nog niet helemaal zeker. Het
plan moet nog verder  uitgewerkt
worden. Al met al biedt de Studiever-
eniging weer een gevarieerd programma.

COLOFON
SGP NIEUWS is een uitgave  van de SGP-
kiesverenging, in samenwerking met de

SGP-fractie
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UITNODIGING
Bijeenkomst over:

'Het nieuwe zorgstelsel'

Vrijdag 16 december 2005
Eben-Haëzer

Preekhillaan 3
Ouddorp

Aanvang 19.30 uur
Organisatie: SGP-Jongeren te

Goedereede

Werkgelegenheid in onze gemeente  is
van groot belang. Juist daarom is er in
overleg met de ondernemers een plan
opgesteld om de bedrijfsterreinen in
Stellendam te herstructureren.

Bij de aanvraag van de subsidie, die
aanvankelijk voor een gedeelte van het
terrein gold, heeft de SGP erop
aangedrongen om het totale plan voor
provinciale subsidie in aanmerking te
laten komen. Uiteindelijk heeft het
college dit plan overgenomen. In dit plan
wordt aangestuurd op een verbetering van
de parkeervoorzieningen en openbare
verlichting. Ook wordt er een uniforme

bewegwijzering voorgestaan. Daarnaast
is er aandacht voor de infrastructuur.
Wel heeft de SGP aangegeven dat het
niet alleen een investering van de zijde
van de overheid moet zijn. Graag zien
we dat ook het bedrijfsleven een impuls
geeft aan haar terreinen en gebouwen.
De gesprekken om als gemeente de
Havens van de Domeinen over te nemen
zijn ook weer gestart. We hopen dat deze
perspectief bieden. Op deze manier kan
de gemeente de regie over dit gebied in
handen houden, zonder dat er
versnippering optreedt.

TOT UW DIENST!

In de begroting van 2005 heeft de
gemeenteraad besloten om bijna
200.000 euro te bezuinigen op de
gemeentelijke accommodaties. Reden
hiervoor was het feit dat de gemeente
in verhouding een grote verkapte
subsidie verstrekte aan met name de
sportverenigingen. 

In veel gevallen was de verhouding 
10/90% of 20/80%.  Aangegeven is dat
die verhouding anders moet, zeker in het
kader van de bezuinigingen van 2005. In
oktober heeft het college een voorstel
neergelegd waarin die bezuiniging verder
werd uitgewerkt. Diverse verenigingen
hebben hierop gereageerd. De SGP-
fractie heeft bij het vaststellen van de
begroting 2005 hiervoor al gewaar-
schuwd en heeft toen reeds uitgesproken
dat zij zich  niet laat vastleggen voor
andere jaren. De gemeenteraad heeft op
donderdag 27 oktober raadsbreed een
amendement aangenomen waarin het
college de opdracht krijgt om met ombui-
gingsvoorstellen te komen. Overigens
waren alle fracties ervan overtuigd dat er
iets moet gebeuren. Sommige tarieven
zijn jarenlang niet meer geïndexeerd. De
SGP is van mening dat de voorstellen
niet moeten leiden tot een faillissement
van het verenigingsleven.



(vervolg programmabegroting)
Infrastructurele werken
In 2006 zal de uitvoering van het VerkeersCir-
culatiePlan (VCP) verder gestalte krijgen. Ge-
noemd worden o.a. de fietsstroken Hofdijks-
weg, de kruising Hofdijksweg/Diependorst en
de reconstructie van de Oude Nieuwlandseweg.
In 2007 zal de reconstructie van de Spaanseweg
gestalte moeten gaan krijgen. In navolging van
de kern Ouddorp zal er ook voor de kern
Goedereede een VCP worden opgesteld.

Betaalde dienstverlening
De gemeente zet in op een zo compleet
mogelijk leveren van producten en diensten van
de gemeente aan de burgers, bedrijven en
maatschappelijke instellingen. Hiertoe is er een
dienstverleningsconcept ontwikkeld. Inmiddels
is dit zichtbaar op het gecreëerde publieksplein
in de entree van het gemeentehuis. Het
aanbieden van producten en diensten zal
overigens kostendekkend moeten worden
gerealiseerd. Dit houdt ook in dat de
bedrijfsvoering zo efficiënt en effectief
mogelijk wordt ingericht. Verder zal de digitale
dienstverlening worden geoptimaliseerd.
Actiepunt van de gemeente is het verbeteren
van de website (www.goedereede.nl) tot een
steeds interactievere site waar publiek terecht
kan voor een groeiend aanbod van
gemeentelijke producten.

Onderwijs
Onderdeel van het programma onderwijs is het
creëren en onderhouden van voldoende
accommodaties waar onderwijs gegeven kan
worden. De in het verleden geconstateerde
knelpunten op het gebied van onderwijskun-
dige vernieuwingen zullen moeten worden
weggewerkt. Ook staat voor 2006 als actiepunt
aangegeven voor Stellendam de realisatie
aanbouw/vernieuwing van 'CNS Zomerland' en
de sloop/onderwijskundige vernieuwingen van
'Het Kompas'.  De voorbereidingen van de
nieuwbouw van de School met de Bijbel
'Koningin Beatrix' in Ouddorp is geen activiteit
in de begroting van 2006. In het gunstigste
geval zal een realisatie van een nieuwe school
niet eerder dan in 2009 te verwachten zijn.
Aandacht is er voor het wegwerken van achter-
standen bij kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Verblijfsvoorzieningen (wonen/ recreëren)
De gemeente Goedereede wil graag een
invulling geven aan de omgeving, die voldoet
aan de eisen van de burgers. Dit komt tot
uitdrukking door het in stand houden van
voorzieningen. Wel dient de financiële bijdrage
voor het gebruik meer in balans te zijn met de
kosten. Veel aandacht is er dan ook in deze
programmabegroting voor de uitwerking van de
notitie  'accommodatie-beleid in balans'. In een
artikel in deze krant wordt hier nader op
ingegaan. 
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Het SGP-Ombudsteam heeft diverse
klachten en vragen van uitéénlopende aard
ter behandeling gekregen van diverse
burgers uit onze gemeente. Als team staan
wij voor u klaar om de verkiezingsbelofte:
‘tot uw dienst’ waar te maken.

Heeft u klachten of vragen over overheids- en
andere instellingen dan kunt u contact
opnemen met een vertegenwoordiger van het
Ombudsteam. Voorop staat dat elke inwoner
van de gemeente Goedereede welkom is met
vragen of klachten. Dat betekent nog niet dat
alle zaken waarmee het Ombudsteam wordt
geconfronteerd ook door hen wordt opgelost.
Soms zijn er klachten waarvoor men (eerst)
een klacht moet indienen bij de gemeentelijke
klachtenregeling of bij een andere instelling.
Daar kan het Ombudsteam u dan bij helpen of
kan zij u wijzen op de manier hoe u het moet
aanpakken. Het zal begrijpelijk zijn dat geen
klachten in behandeling worden genomen die
voor de SGP op principiële bezwaren stuiten.
Ook zijn overheidsbepalingen en -richtlijnen
voor hen maatgevend. Het Ombudsteam wil
zich beperken tot klachten van individueel
belang of maatschappelijk buurtbelang. Er
zullen geen juridische procedures worden
gevoerd. 
Uiteraard worden de klachten strikt
vertrouwelijk behandeld. Neem voor meer
informatie contact op met één van de leden
van dit team:

Uit Stellendam:
J. de Geus, Irenestraat 4,
telefoon: 0187-491695,
e-mail: h.degeus@sgp-goedereede.nl

Uit Goedereede:
K. Soeteman, Altena 5,
telefoon: 0817-492631, 
e-mail: k.soeteman@sgp-goedereede.nl

Uit Ouddorp:
E. Nap, Pretoriuslaan 59,
telefoon: 0187-683631, 
e-mail: e.nap@sgp-goedereede.nl

Algehele coördinatie:
J.Klepper, Molenblok 16, Ouddorp
telefoon: 0187-681005,
e-mail: j.klepper@sgp-goedereede.nl

Door de Rijksoverheid is bepaald dat in
2008 de Haringvlietsluizen op een kier
gaan, waardoor er weer een eb- en
vloedwerking komt. Hierdoor zal in het
bekken van het Haringvliet weer zoute
natuur ontstaan en een overgangsgebied
van zout naar zoet. 

Deltanatuur wil van de Zuiderdieppolder
natuurgebied (brakwatergetijdenatuur)
maken. Deze jonge polder met zijn unieke vruchtbare grond en jonge bedrijven, waar-
van de bedrijfsgebouwen nog geen 25 jaar oud zijn, moet dus wijken. De SGP is van
mening dat dit, naast het verlies van vruchtbare landbouwgrond,  een grote kapitaal-
vernietiging is om jonge bedrijven te verwijderen. Argumenten worden gevonden in de
klimaatsverandering. Wanneer we hier echter rekening mee houden moeten we niet
alleen naar de zeespiegelrijzing en de grotere regenval in kortere tijd kijken, maar ook
naar de stijging van de temperatuur in Europa. We zien dan dat het in Zuid-Europa
steeds warmer en droger wordt waardoor de opbrengsten van de landbouwproducten
dalen. Volgens de EU zullen de landbouwgebieden de komende decennia in Europa naar
het noorden verschuiven. Droogte en hitte verdrijven teelten uit Spanje, Portugal en
Italië, mogelijk zelfs uit Zuid-Frankrijk. Dit zou een reden voor Nederland moeten zijn
om zuinig met zijn landbouwgronden om te gaan, een verantwoorde toekomstvisie te
maken en geen kortzichtig beleid te voeren. Ook zal Nederland straks duizenden hactare
grond nodig hebben voor het telen van landbouwgewassen die als grondstoffen dienen
voor biobrandstoffen. Dit om te kunnen voldoen aan de Europese brandstoffenrichtlijn
en het Kyoto Milieu Protocol. De SGP-fractie staat dan ook kritisch tegenover deze
plannen. Duidelijk moet zijn dat de SGP beslist niet tegen natuur is, maar ze heeft wel
bezwaren tegen ontpolderen. Wij hebben aangedrongen dat, als Nederland daar natuur
wil, ze de gebruikers c.q. eigenaren van deze gronden volledig schadeloos moet stellen.
Als aan deze eis niet wordt voldaan, is het nog maar de vraag of de raad van
Goedereede instemt met een wijziging van het bestemmingsplan.
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De gemeente  Goedereede is rijk aan
cultureel erfgoed. Niet alleen in het stadje
Goedereede, maar ook in de andere
kernen zijn er veel monumenten die het
behouden waard zijn. De SGP hecht veel
waarde aan het cultureel erfgoed. Wij
vinden dit een belangrijke (recreatieve)
voorziening voor onze gemeente. Het past
ook in onze bijbelse opdracht van
behouden en bewaren.

In de begroting 2005 is deze post voor het
cultureel erfgoed wegbezuinigd, met dien
verstande dat het college er een oplossing
voor zou zoeken. Dit is niet gebeurd. Al bij
de behandeling van het rekeningoverschot
2004 heeft de SGP aandacht gevraagd voor

het probleem dat ambtelijke ondersteuning
ontbreekt. De al jaren goed functionerende
commissie cultureel erfgoed is lange tijd
niet bijeen geweest en er is geen budget
beschikbaar voor stimuleringsbijdragen
voor het behoud en herstel van de monu-
menten. Het college heeft toen toegezegd in
de begroting 2006 weer te voorzien in deze
leemte. De ingediende SGP-motie bij de
behandeling van de rekening 2004 hebben
we na deze toezegging ingetrokken.

In de begroting 2006 is weliswaar ambte-
lijke ondersteuning toegezegd, maar deze
moet worden betaald uit het fonds Cultureel
Erfgoed. Hiermee is het fonds leeg en
wordt het probleem dus maar gedeeltelijk
opgelost. Tijdens de behandeling van de
begroting in de raadsvergadering heeft de
SGP voorgesteld om het fonds elk jaar met
een bepaald bedrag te vullen om (stimu-
lerings)bijdragen aan monumenten
mogelijk te maken. Inmiddels heeft de
commissie enthousiast de draad weer
opgepakt, waardoor ons cultureel erfgoed
weer de aandacht krijgt die het verdiend.

Nog slechts enkele maanden scheiden
ons van de verkiezingen voor een nieuwe
raadsperiode. Tijd om terug te zien op de
raadsperiode die nu bijna ten einde is. 
De vraag kan worden gesteld of het
college-programma 2002-2006 geheel 
of gedeeltelijk is uitgevoerd. 

Zien we inhoudelijk terug op het verloop
van de ontwikkelingen in de afgelopen
raadsperiode dan ontkomen we er niet aan
om nog maar eens terug te komen op de
doorgevoerde bestuurlijke vernieuwingen.
Wat heeft het ons gebracht? We moeten
helaas na bijna vier jaar constateren dat het
dualisme niet heeft gebracht wat we er
wellicht van hebben verwacht. We moeten
transparant zijn, echter het gemeente-
bestuur wordt voor een buitenstaander
steeds complexer in plaats van duidelijker.
Ook het onderscheid tussen coalitie en
oppositie vervaagt. En niet te vergeten de
zeer matige belangstelling bij de raads-
vergaderingen spreken in deze boekdelen.
Maar hierover genoeg.

Ondanks alle verwikkelingen van de afge-
lopen vier jaar is er natuurlijk wel door-
gewerkt en zijn er zichtbaar resultaten 
bereikt. De bestuurlijke samenwerking op
het eiland ten aanzien van openbaar
onderwijs is operatio-
neel geworden. Ook de
eilandelijke niet-vrijblij-
vende samenwerking
kon na lange voorberei-
ding van start gaan,
waarin het gebiedsge-
richt werken een promi-
nente plaats inneemt. Op
meerdere gebieden zal
samenwerking tot stand worden gebracht.
In de afgelopen periode zijn er diverse
nota’s verschenen. Ik denk aan de nota’s in-
en externe communicatie, beleidsnota
recreatie en toerisme, integrale veiligheid,
jeugd- en ouderenbeleid, economische
ontwikkelingen en wonenzorg en welzijn.
Verder kon de welstandsnota worden
vastgesteld en werd integraal handhavings-
beleid geformuleerd en geformaliseerd.

Meer zichtbare ontwikkelingen zagen we in
het bouwrijp maken van het bedrijven-
terrein Korteweg en momenteel de ves-
tiging van een aantal bedrijven. De voor-
bereidingen voor de aanleg van riolering in

het buitengebied en de
start van de uitvoering
is niet ongemerkt voor-
bijgegaan. Ook werd in
het kader van de leef-
baarheidsprojecten
Maasvlakte 2 een aantal
infrastructurele werken
rond de Vrijheidsweg
uitgevoerd. De reali-

sering van de centrale werkplaats en
milieustraat kan nog binnen deze raads-
periode worden afgerond. Ook zijn er
diverse locaties in ontwikkeling en lopen
daarvoor de procedures om op termijn het
bouwen van woningen voor starters,
senioren en zorgwoningen voor ouderen
mogelijk te maken. De klacht dat een en
ander te lang duurt is verklaarbaar.
Planvoorbereiding en regelgeving  en alles

wat daarmee samenhangt zijn langdurige pro-
cessen. De centrale werkplaats met milieu-
straat heeft van planvorming tot de start van
de bouw ca. vijf jaar in beslag genomen.
Grotere projecten hebben een doorlooptijd
van minimaal 3 tot 6 jaar of soms nog langer.
Verder is er nu ook zicht op de realisatie van
een windmolenpark in de Eendrachtspolder
op de grens van de gemeente Goedereede en
Dirksland. We mogen verwachten dat een
familiebadhotel en een tweetal brandweer-
kazernes in de volgende raadsperiode worden
gerealiseerd. Resumerend kan worden ge-
constateerd dat het collegeprogramma nage-
noeg geheel is uitgevoerd. Voor zover niet
uitgevoerd zijn onderdelen in voorbereiding
en lopen de planologische procedures. We
zien met tevredenheid, maar met gemengde
gevoelens terug op een raadsperiode die veel
energie heeft gekost en verdriet heeft gekend.
Met veel gebrek hebben we de gemeente in
de afgelopen jaren mogen besturen. Nochtans
smeken we Hem om Zijn onmisbare zegen in
de wetenschap dat God de HEERE regeert.
Hij doe genadig verzoening over de zonden
in gedachten, woorden en werken. Hem komt
alle lof en dank toe.      
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