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SSSSGGGGPPPP    OOOOMMMMBBBBUUUUDDDDSSSSTTTTEEEEAAAAMMMM
Het  SGP-Ombudsteam dat in 2004 is opgericht
heeft de afgelopen 2,5 jaar diverse klachten en
vragen van uiteen lopende aard ter behandeling
gekregen van diverse burgers uit onze gemeente.

Met instellen van het ombudsteam heeft de SGP een
extra middel gemaakt om op de hoogte te blijven van
het wel en wee van de bevolking. Voorop staat dat
elke inwoner van de gemeente Goedereede welkom is
met vragen of klachten. Dat betekent nog niet dat het
ombudsteam alle zaken waarmee het wordt
geconfronteerd ook op kan lossen. Soms zijn er
klachten waarvoor men (eerst) een klacht moet in-
dienen bij de klachtenregeling van de gemeente 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 behan-
deling worden ge-
nomen die voor de
SGP op principiële
bezwaren stuiten.
Ook zijn overheidsbepalingen en –richtlijnen voor hen
maatgevend. Het ombusteam 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.  Om de drempel naar het
ombudsteam voor de burgers zo laag mogelijk te
houden, is gekozen voor teamleden die voor het
merendeel geen raadslid zijn. Zo is er uit elke
woonkern een teamlid gevonden. Deze is in principe
degene die de vragen of klachten uit 'zijn' woonkern
behartigt. Het mag uiteraard om de één of andere
reden ook één van de andere teamleden zijn of het
gehele team die zich voor een bepaalde zaak inzet. 

Het ombudsteam bestaat uit de volgende personen:
Uit Stellendam: J. de Geus, Irenestraat 4,
telefoon: 0187-491695, 
e-mail: h.degeus@sgp-goedereede.nl 

Uit Goedereede: K. Soeteman, Altena 5, 
telefoon: 0187-492631,
e-mail: k.soeteman@sgp-goedereede.nl 

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

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

Deltanatuur
Veel energie is er gestoken in de plannen
rondom de Zuiderdieppolders. Deltanatuur
wil daar graag 400 ha. natte natuur realiseren.
Ook het waterschap Hollandse Delta ziet er
volop kansen om de waterkwaliteit te ver-
beteren. De SGP heeft echter wel grote
vraagtekens bij het feit dat er goede land-
bouwgronden mee gemoeid zijn. De SGP is
dan ook van mening dat Deltanatuur de
betrokken landbouwers volledig moet schade-
loosstellen. Voorts zullen ze inzichtelijk
moeten maken dat de onderhandelingen
hierover voldoende perspectief geven. Wordt
aan deze voorwaarden niet voldaan, dan heeft
de SGP grote moeite met de voorgestelde
bestemmingsplan wijziging voor dit gebied.
Daarnaast zijn er ook zorgen aangaande het
Kier-besluit. De noordrand van ons eiland is
hier absoluut nog niet klaar voor. De SGP
volgt deze processen heel kritisch.

Accommodaties
Het laatste jaar is er veel te doen geweest over
de accommodaties van de gemeente. De
bezuinigingstaak die in eerdere jaren is
opgelegd wordt niet of moeilijk gehaald.
Daarnaast zijn diverse gebouwen van de
gemeente intern verbouwd, met als doel: het
efficienter inzetten van de gemeentelijke
gebouwen. Zo heeft MFG ‘Dorpstienden’ een
complete facelift gekregen en hierdoor kon
ook de aanpassing van de peuterspeelzaal in
Ouddorp gerealiseerd worden, alsmede een
ruimte voor kinderopvang. Ook in
Goedereede is er nu een peuterspeelzaal
gerealiseerd. Het voorzieningen niveau voor
een gemeente als Goedereede is groot te
noemen.

Ladek Zdroj
Al enige
jaren on-
derhoud de
gemeente
Goedereede
een band
met Ladek
Zdroj in
Polen. Aanleiding was de hulp bij een
overstroming in 1998. Onlangs is deze band
nog eens extra verstevigd,  nadat een Poolse
brandweerdelegatie bij het afscheid van onze
brandweercommandant aanwezig was. Het
was een belevenis om deze mensen te
ontmoeten. Het is de bedoeling dat er een
comite wordt opgericht dat gaat kijken op
welke gebieden de gemeenten iets voor elkaar
kunnen betekenen. De SGP vindt het initiatief
op zich goed, maar het moet wel voor beide
gemeenten een meerwaarde hebben. Voorts
moet het een brede samenwerking zijn. Je
kunt dan denken aan gebieden als: recreatie
en onderwijs.

Beste inwoner van onze mooie gemeente Goedereede,

Het jaar 2006 is zo goed als voorbij.
Naar goed gebruik richt de SGP in de
gemeente Goedereede zich elk jaar een
keer door middel van SGP-NIEUWS
rechtstreeks tot u. Dus ook om u
tussentijds, tussen de verkiezingen in,
te laten weten waar we voor staan.
Wat wij voor u kunnen betekenen.

In 2006 zijn weer
gemeenteraads-
verkiezingen
geweest. Dat geeft
altijd veel
bestuurlijke drukte.
Een nieuw en sterk
college is gevormd
uit de VGB, CDA

en SGP. Gelukkig heeft de SGP haar 5
zetels behouden en kunnen we weer aan
het college deelnemen. De onderlinge
verhoudingen in de nieuwe Raad en
College van Burgemeester en
Wethouders zijn goed te noemen.
Natuurlijk zijn en blijven er verschillen
tussen de partijen. Dat is normaal in een
democratisch bestuur. Maar het gaat
erom dat de partijen met elkaar beslis-
singen nemen, met elkaar samenwerken,
in het belang van onze bevolking. Dat
stijgt boven het partij-politieke belang
uit. Zo hebben we bijvoorbeeld al vóór
de samenstelling van het College een 

8-tal punten raadsbreed met elkaar
afgesproken, wat we wilden bereiken in
deze raadsperiode. Een zogenaamd
Raadsakkoord, met afspraken over
volkshuisvesting, economische zaken en
werkgelegenheid, eilandelijke
samenwerking, openbare orde en
veiligheid, sociale voorzieningen,
communicatie met de burgers en
financiën. Jammer en verbazend was het
dat na de collegevorming de PvdA en de
VVD hun eigen afspraken niet meer
wilden ondertekenen. 
De SGP wil vaart maken met deze zaken.
Het College werkt er hard aan om de
genoemde aspecten te realiseren.

Om het raadswerk terdege uit te voeren
wordt de SGP-fractie bijgestaan door een
5-tal steunfractieleden. Daarnaast is uit
de overige 15 personen van de
(verkiezings-)kandidatenlijst een 3-tal
klankbordgroepen gevormd, te weten:
Grondgebiedszaken, Publiekszaken en
Financiën, gekoppeld aan de
raadscommissies. Op deze wijze kunnen
we onze taak zo goed mogelijk uitvoeren.
Bovenal voelen we ons afhankelijk van
de hulp en de zegen van de Heere God.
Wij wensen ook u Gods zegen toe voor
de feestdagen en in het nieuwe jaar dat
voor ons ligt. 

Hans Klepper, fractievoorzitter

SSSStttteeeemmmm    vvvvoooooooorrrr    ppppoooolllliiiittttiiiieeeekkkk    mmmmeeeetttt    eeeeeeeennnn    vvvvaaaasssstttt    ffffuuuunnnnddddaaaammmmeeeennnntttt!!!!

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

SGP-fractie

De redactie is in handen van de 
commissie Publiciteit

voorzitter: P.C. Grinwis
secretaris: K. Flikweert

penningmeester: S.J.J. Grootenboer
bezorging: P.J. Tanis

eindredactie & opmaak: P.C. Grinwis
e-mail:publiciteit@sgp-goedereede.nl

Verder zijn diverse leden van de fractie, bestuur
kiesvereniging en SGP-Jongeren

vertegenwoordigd in de commissie publiciteit

Druk: gebr. De Waal, Sommelsdijk

UITNODIGING
TIJDREDE

D.V.  Woensdag 17 januari 2007

Eben-Haëzer
Preekhillaan 3

Ouddorp
Aanvang 19.30 uur

Organisatie: SGP-Kiesvereniging
te Goedereede

(kijk voor meer info op www.sgp-goedereede.nl)

Secretariaat Kiesvereniging:
K. Klepper, Schansweg 18,

3253 VL Ouddorp
secr.k.klepper@sgp-goedereede.nl

Secretariaat SGP Jongeren:
G. Koese, Wilhelminaweg 6

3253 BW Ouddorp
g.koese@sgp-goedereede.nl

Secretariaat SGP Ombudsteam
K. Soeteman, Altena 5
3252 CJ Goedereede

ombudsteam@sgp-goedereede.nl 

De SGP  wil politiek bedrijven vanuit
een vast fundament: de Bijbel. Leven
en regeren naar Gods Woord is heil-
zaam voor de samenleving. Om dat
idiaal te bereiken is uw steun als lid van
de plaatselijke kiesvereniging nodig. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ons secretariaat. 
Naast uw steun is ook uw stem van groot
belang. Bij de SGP is er voldoende
gelegenheid om mee te praten over het
beleid. Daarnaast vragen wij ook uw
stem bij de a.s. Provinciale Staten
verkiezingen van DV woensdag 7 maart
2007. Het aantal zetels van de Staten
wordt teruggebracht van 81 naar 55.

U begrijpt dat het dan van groot belang is
ook uw stem niet verloren te laten gaan
en ook als het om provinciale politiek
gaat te Stemmen voor Geloofwaardige
Politiek. Politiek met een vast
fundament.

Het bestuur van de SGP-
kiesvereniging te Goedereede.

A. Voogd (voorzitter)

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

Het jaar anno 2006 is een jaar waarin we allen bezig zijn geweest om
de taak van de gemeentelijke overheid te vertalen naar onze burgers.
Dat heeft zijn weerklank gekregen in zowel het raadsakkoord, maar
nog meer in de inhoud en titel van het college-programma:
Dienstbaar. Als we kijken waarmee ‘meneer Van Dale’ het begrip
dienstbaar vertaald dan zien we dat de titel van het collegepro-
gramma staat in het teken van het werkzaam zijn in het belang van… 

De gemeente is in het jaar 2006 nadrukkelijk bezig geweest met thema’s die van
belang zijn voor de inwoners van Goedereede. Om maar eens twee onderwerpen te
noemen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die een kanteling van het
zorgstelsel in ons land teweegbrengt en de woningbouw. Ook de serviceverlening aan
de burgers is toegenomen. 

Dienstbaar zijn is een overheidstaak. Niet alleen aan de burgers, maar zij dient zich te
realiseren dat ze Gods dienaresse is, en dan komen we bij de andere uitleg die 
‘van Dale’ geeft bij dit begrip: 'in ondergeschikte betrekking geplaatst'.

Als we ons dat realiseren dan dienen we als goed rentmeester zuinig te zijn op
waarden en normen, zuinig op onze christelijke identiteit, zuinig op de openbare
ruimte en het groen, zuinig op het milieu, zuinig op onze cultuurhistorische nalaten-
schap, dienstbaar aan ouderen en jongeren, zuinig op de leefbaarheid in de kernen,
zuinig op…en vult u zelf maar in. En inderdaad, we móeten als college en raad ook
heel zuinig zijn op alle inwoners van Goedereede. Daar staat de SGP voor! Zonder er
overigens zélf zuinig van te worden….en zeker ook… zuinig op elkaar blijven! 

Wij wensen u allen, juist nu we het Kerstevangelie weer herdenken, de beleving en de
rijkdom van dát Wonder hartelijk toe! Waarin blijkt dat God de Vader voor zondaren
juist níet zuinig maar onuitsprekelijk ruimhartig is geweest. In het schenken van Zijn
Kerstgave: de Heere Jezus, als de Zaligmaker. 

Wij groeten ook hen die om welke reden dan ook op dit moment of al langer, niet
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of binnen het openbare bestuur. Wij wensen
allen die ziek zijn, verdriet hebben of teleurgesteld zijn, van harte Gods nabijheid,
kracht en zegen toe. Wij zullen u gedenken in onze gebeden. 

Tenslotte wensen wij u in alle opzichten, een voorspoedig 2007!

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

SGP Fractie Goedereede
Fractievoorzitter: J. Klepper
Molenblok 16,
3253 AL Ouddorp
Telefoon (0187) 681005
fractie@sgp-goedereede.nl

(Kerst- en Nieuwjaarsgroet)



In 2006 zijn op diverse beleidsterreinen voortgang
geboekt. Hieronder een aantal zaken die de afgelopen tijd

de aandacht hebben gekregen:

Grondbeleid
In januari heeft de gemeenteraad de nota
grondbeleid behandeld, waarin de raad een
gematigd actief grondbeleid heeft vastgesteld.
We hopen dan ook dat dit beleid zijn effecten
heeft op de toekomst. Hoewel de provincie de
activiteiten die de gemeente ontplooit om te
komen tot woningbouw niet altijd toejuicht,
zullen we de druk op het college en daarmee
de druk op de provincie om te komen tot
voldoende huisvesting voor eigen burgers,
hoog houden.

Openbare verlichting
De nota openbare verlichting kon in de raad
van maart worden vastgesteld. De nota
handelt met name over het onderhoud van de
openbare verlichting. In onze gemeente is er
veel achterstallig onderhoud en met een
inhaalslag over meerdere jaren kan de staat
van de verlichting weer op peil zijn. Dat hier
forse bedragen bij gemoeid zijn dat moge
duidelijk zijn, maar de veiligheid staat ook bij
dit onderwerp voorop. Wel heeft de SGP
fractie zich afgevraagd of het niet mogelijk is
om nog beter om te gaan met energie. De
gemeente Goedereede zou, wat de SGP-fractie
betreft, duurzaam verlicht mogen worden. Als
we met minder lichtmasten uit de voeten
kunnen, zonder dat hiermee de veiligheid in
gevaar komt, dan heeft dat onze voorkeur.
Rapportage hierover mogen we begin 2007
verwachten.

Rentmeesterschap is een van de kernwaarden
voor de SGP. Wij kunnen niet blijvend de
aarde uitnutten. Duurzame energie staat dan
ook hoog in het vaandel. Mogelijkheden om te
komen tot duurzame energie zullen we met
belangstelling volgen. Momenteel is er een
onderzoek gaande naar de plaatsing van
windmolens langs de N215 tussen Stellendam
en Mellissant. Ook worden er voorbereidingen
getroffen om iets met blauwe energie te doen.
Er zijn plannen om op de Brouwersdam,
mocht die een getijdewerking krijgen, een
proefcentrale te bouwen waarbij,
gebruikmakend van het tij, er energie
opgewekt zou kunnen worden. De SGP zal
deze ontwikkelingen waarnodig stimuleren.

BBBBoooouuuuwwwwpppprrrroooojjjjeeeecccctttteeeennnn    vvvvaaaannnn    ssssttttaaaarrrrtttt
De eerste paal is geslagen voor een
woonzorgcomplex aan de Hofdijksweg in
Ouddorp. De symbolische houten paal werd
met een handbediende hei-installatie de
grond in geslagen. 

* Wethouder Admiraal slaat enthousiast de eerste paal
   bij 'het Schelphoekje' (foto: www.goedereede.nl)

Tijdens zijn toespraak op de receptie die volgde in
'De Vliedberg' haakte werhouder Admiraal direct
in op de toegeschoten hulp bij het heiwerk:  'Het
feit dat we alleen sámen de paal konden slaan
symboliseert de gehele voorbereiding van dit
project. Hoewel de start wellicht was stroef ging,
vlotte het project nadat alle partijen inzagen dat
samenwerking het sleutelwoord is' .

De link naar nog lopende voorbereidingen voor
andere projecten was snel gelegd: 'Voor u staat een
gelukkig man. Al binnen een jaar na mijn
aantreden een eerste paal slaan is een dankbare
taak. Er is een duidelijke behoefte aan huisvesting
voor bijzondere doelgroepen zoals senioren. Ik
verwacht daarom dat het zeker niet de laatste paal
is die ik sla.', aldus een enthousiaste  Admiraal. 

Samenwerking is er ook bij de gronden Breen in
Ouddorp waar zowel de Gemeente als de woning-
bouwvereniging een aantal percelen grond wil
ontwikkelen tenbehoeve van de bouw van
woningen. De aanpak van dit project gaat anders
dan vroeger. De belangrijkste wijziging in aanpak
ligt in de samenwerking. De gemeente, de
woningbouwvereniging, inwoners van Ouddorp en
externe deskundigen gaan samen aan de slag. Het
plan en de aanpak worden in één keer ontwikkeld
en alle belanghebbenden worden daarin
betrokken. Middels een open prijsvraag over de
invulling van het gebied is er door een aantal
betrokkenen een beeld geschetst van die
toekomstige woonomgeving. Op maandag 18
december is aan de winnaar de prijs overhandigd.

Het college stelt voor om het plan te laten
aansluiten bij de cultuurhistorie van Ouddorp. De
nieuwbouw hoeft geen kopie te zijn van de
bestaande gezichtsbepalende huizen in
Ouddorp, maar het mag geen standaard
nieuwbouwwijk worden. “Er moet sprake zijn
van nieuwbouw met een knipoog naar het
verleden” aldus wethouder Admiraal, die het
project in zijn portefeuille heeft. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt één wettelijk kader voor
maatschappelijke zorgverleningen en vervangt daarmee de Welzijnswet, de Wet
voorzieningen gehandicapten en delen van de AWBZ. De wet treedt vanaf 1
januari 2007 in werking. 

De plaatselijke gemeente krijgt een belangrijke rol bij de uitvoer van de WMO.
Eilandbreed is er een Verordening voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning
opgesteld die in de vier gemeenten is behandeld en vastgesteld. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het een plaatselijke verordening betreft en dat
aanvullingen of wijzigingen per gemeente kunnen worden aangebracht. 
Bij het opstellen van de verordening zijn burgers, kerken en cliëntenorganisaties
betrokken geweest. Na een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden bij de gemeenteraden
en zal indien nodig de verordening worden aangepast.
Daar er een evaluatie plaats zal vinden is het van wezenlijk belang dat na de invoering
van de verordening een vinger aan de pols gehouden wordt op de uitvoering van deze
verordening. Wij roepen dan ook een ieder die met deze verordening te maken krijgt en
op problemen of vragen stuit dit ons als SGP-fractie kenbaar te maken. 
Zowel negatieve als positieve opmerkingen zijn welkom.
Uitvoerig is tijdens de commissievergaderingen en raadsvergadering stil gestaan bij de
invoering van de WMO en de bijbehorende verordening. Als SGP-fractie hebben wij het
college meegegeven om na de invoering van de verordening nauw betrokken te blijven
bij de toepassing van de verordening en indien nodig de “hardheidsclausule” toe te
passen die in de verordening staat zodat er geen schrijnende situaties ontstaan als de
verordening te kort schiet. Bij de aanbesteding is ook rekening gehouden  met de
christelijke identiteit van een groot deel van de plaatselijke bevolking.

Belangrijke rol voor gemeente bij de
uitvoer van de WMO

Waarden en normen ook in
Goedereede!

In de raadsvergadering van 1 juni j.l.
heeft de meerderheid van de gemeen-
teraad bij de behandeling van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
het amendement m.b.t. het vloekverbod
gesteund.

Het college stelde voor om in de APV dit
verbod niet meer op te nemen. Redenen
hiervoor waren dat dit moeilijk te handhaven
is. U kunt begrijpen dat dit niet onze steun
kreeg. Op initiatief van de SGP-fractie en
met steun van het CDA, de ChristenUnie en
het Verenigd Gemeentebelang werd een
amendement ingediend.

In het amendement werden de volgende
argumenten gebruikt: 
- dat eerbiediging van Gods Naam een groot
  goed en waardevol is; 
- het juridisch gezien mogelijk is een
  vloekverbod in de APV op te nemen;
- het in de APV gaat om regelgeving met een
  eigen lokaal stempel, waarin de eigenheid
  van de gemeente een plek mag krijgen;
- het vloekverbod in de APV juist vanwege
  haar symbolische betekenis opgenomen 
  zou  moeten zijn;
- het normen en waarden debat hiermee
  concreet kan worden gemaakt;

De volgende voorgestelde tekst is nu
wederom te vinden in de APV van
Goedereede: 
1. Het is verboden in het openbaar de naam
    van God vloekende te gebruiken. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt
    niet voor zover gedachten of gevoelens
    worden geopenbaard als bedoeld in
    artikel 7 van de Grondwet of voor zover
    het Wetboek van Strafrecht van
    toepassing is.

In de raadsvergadering van 2 november j.l.
vroeg de SGP wederom aandacht voor
waarden en normen. Aanleiding was de
verspreiding van het boek Dubbelspel.
Een boek met een verwerpelijke inhoud.
Als tegenhanger van dit boek, overhandigde
de SGP-fractie 'de Christenreis', van John
Bunyan aan het college en raad.

Dat jongeren geïnteresseerd zijn in
politiek bewijst de SGP met ruim
12.000 leden die lid zijn van SGP-
Jongeren. Hiermee is  SGP-Jongeren
dan ook de grootste politieke
jongerenorganisatie van Nederland. 

Om eens na te gaan hoe de SGP-Jongeren
zijn gestart moeten we terug naar ver voor
de oorlog. In 1934 organiseerde een aantal
studieverenigingen een gezamenlijke
avond. Door deze verenigingen werd het
Landelijk Verband  van de Staatkundige
Studieverenigingen (LVSGS) opgericht.
Hier werd de basis gelegd van de huidige
SGP-Jongeren.

Vanaf 1961 wordt voor het eerst het blad
Onderling Contact uitgegeven. Dit was de
voorbode van Ons Contact, het huidige 
In Contact. De jongeren werden nu voor
het eerst apart aangesproken, dit resul-
teerde in een groeiend ledenaantal. 

Onder leiding van George van Heukelom,
huidige Gedeputeerde van de Provinciale
Staten van Zeeland, kwam er vanaf 1986
een explosieve groei in het ledenaantal

van de LVSGS. De naam werd aangepast,
er werd voor het eerst over SGP-Jongeren
gesproken. Ook de eerste jongerendag
werd in dit jaar geboren. De organisatie
werd fors aangepast en er werden
jeugdwerkadviseurs
aangenomen. 

Na dat Hans Tanis
het roer over had
genomen volgde
Elbert Dijkgraaf hem
op als voorzitter. 
De naam LVSGS
verdween en alleen
SGP-Jongeren bleef
over. Aan hem hebben
we de stevige
organistatie te danken
zorgde voor verder uitbreiding van de
secties(afdelingen) binnen de SGP-
Jongeren. Het ledenaantal was inmiddels
gegroeid naar 10703. 

Vanaf 2003 zorgde Christian van Bemmel

als voorzitter ervoor dat de SGP-Jongeren
een helder geluid gaf naar buiten.
Regelmatig worden er ingezonden
stukken geplaatst in de krant en worden er
interviews gegeven aan diverse media.

Hierdoor is de
organisatie van de
SGP-Jongeren bekend
onder jongeren die
zich ook aangesproken
weten waarvoor de
SGP-Jongeren staan.
Vanaf 2006 heeft
Christian van Bemmel
het voorzitterschap
overgedragen aan 
Jan Kloosterman.

Ook de gemeente Goedereede kent een
actieve SGP-Jongerenvereniging. Er
worden avonden georganiseerd waarin
actuele  (jongeren) thema’s worden
behandeld. Zo hebben we afgelopen
voorjaar een  jongeren verkiezingsavond

georganiseerd waar alle fractieleiders van
de plaatselijke partijen aanwezig waren.
Verder willen we in het voorjaar een avond
beleggen waar we in hopen te gaan op de
oorlog in Afghanistan. Ook willen we
aandacht geven aan de te houden provin-
ciale verkiezingen. 

Het beloven interessante avonden te worden
waar we alle jongeren hartelijk voor
uitnodigen. Wil je meer weten of
vrijblijvend op de hoogte worden gehouden
van onze activiteiten meld je dan aan bij het
secretariaat: g.koese@sgp-goedereede.nl.

Nog steeds zetten vele jongeren zich in voor
een stabiele organisatie waar jongeren zich
thuis voelen, maar waar bovenal de Bijbel
als enig richtsnoer gebruikt mag worden om
de juiste koers te blijven houden. Om te
blijven groeien zoeken we nog steeds leden
die de gedachten van de SGP onderbouwen.
Kijk verder op onze website: www.sgp-
goedereede.nl en www.sgpj.nl

Huibert Slingerland
(voorzitter SGP-Jongeren te Goedereede)

SSSSGGGGPPPP----JJJJoooonnnnggggeeeerrrreeeennnn,,,,    ssssaaaammmmeeeennnn    sssstttteeeerrrrkkkk    ddddeeee    ttttooooeeeekkkkoooommmmsssstttt    iiiinnnn

* Enthousiaste SGP-Jongeren uit Goedereede
  op excursie bij het Europees Parlement in
  Brussel (foto: sgp-jongeren)


