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EVEN VOORSTELLEN Ik ben Carla Vos-Kooistra. Geboren 23 juni 1960 
te Gorinchem. Ik ben de jongste telg uit een 
gezin van 4 kinderen, met een "rode achter-
grond". Opgegroeid in de Haarwijk te Gorin-
chem, met nog steeds een zwak voor deze 
stad, dat begint al als ik de toren zie. 
 
Mijn eerste contact met een burgerlijke ge-
meente is in 1979 met de gemeente Arkel en 
Kedichem. Deze gemeente zocht voor een 
halfjaar een medewerker voor de afdeling 
Financiën. Daarna werd ik overgeplaatst naar 
de afdeling Sociale Zaken. Hier ben ik meerdere  
jaren gebleven. 

 
Met plezier en vreugde heb ik dit werk gedaan. Ik ben erachter geko-
men dat daadwerkelijke zorg (waar mijn interesse als eerste naar uit-
ging) ook in een heel andere functie gestalte kan krijgen en ik ook zo 
een maatschappelijk dienende zorgtaak kon vervullen.  
Dit werk leverde de nodige levenservaring op. 
 
In 1982 ben ik getrouwd met Thijs Vos op het gemeentehuis te Arkel 
en gaan wonen in Werkendam. In ons huwelijk mochten we 3 zonen 
ontvangen. Na de geboorte van onze "eerste" is er de bewuste keuze 
gemaakt, om het verbond van de doop ook daadwerkelijk in ons le-
ven gestalte te geven.  
Naast het gezin was ik actief in vrijwilligerswerk variërend van collec-
teren, jeugdwerk in de kerk en omzien naar mensen die op je pad 
komen. 
In 2003 ben ik een opleiding gaan volgen voor Pastoraal-hulpverle-
ning via Stichting "Koinonia" te Gorinchem. Door de veelzijdige en 
verdiepende kijk op jezelf in relatie tot God en mensen groei je naar 
een balans van ontvangen en geven. "Koinonia" is het leven dat je 
van God ontvangt, delen met anderen! 
 
 
 
 
Vanwege het probleem van een vriendin  
waarmee ik mij zeer verbonden voel, heb ik 
contact gezocht met de Christen Unie. De  
ChristenUnie heeft dit zeer adequaat aangepakt,  
zodat deze kwestie tot tevredenheid van alle partijen kon worden 
opgelost. Na afloop hiervan is mij gevraagd of ik belangstelling had 
voor de steunfractie.  Na bedenktijd en biddend een antwoord zoe-
ken wat de wil van God hierin is voor mij, besloot ik mij met behoud 
van mijn identiteit inzetten voor de ChristenUnie.  
Tot mijn verrassing stond ik na m`n toezegging vierde op de voorlopi-
ge verkiezingslijst. Aan de hand van de Heer durf ik het in Zijn kracht 
aan. 
Efeze 3: "Zijn wijsheid". Het geheimenis van  de roeping der heidenen. 
De eenheid van de christenen die het middel zal zijn om aan de over-
heden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige 
wijsheid van God te laten zien.  
 
Durf je stem te laten horen en te kiezen voor een partij die geleid door 
de bijbel keuzes maakt in een samenleving van nu.  
 
Carla Vos-Kooistra 
 

 
Vervolg van voorpagina: 
 
Betalen met elkaar 
Belasting- en legestarieven moe-
ten redelijk zijn. Gelukkig stijgen 
de kosten voor begraven dit jaar 
niet verder, maar vorig jaar zijn 
ze buitensporig verhoogd. Hier 
zijn we het niet mee eens. 
Begraven is een plicht, geen 
melkkoe! Belastingen moeten 
geheven worden om een pro-
bleem aan te pakken, niet om de 
gemeentekas te spekken. 

                                                           
 
 
 
 
De eerste 10 kandidaten op de 
ChristenUnie kieslijst zijn:  
1.  Dhr. M. Verdoorn Werkendam 

2.  Mw. A.H. Schermers-van Elderen

  Werkendam 

3.  Dhr. J.A. van Putten Nieuwendijk 

4.  Mw. C. Vos-Kooistra Werkendam 

5.  Dhr. A. Bor Sleeuwijk 

6.  Mw. S. Elzinga Dussen 

7.  Dhr. F. Plaisier Hank  

8.  Dhr. J.J.C. Scherff Nieuwendijk 

9.  Dhr. T.J. de Peuter Werkendam  

10. Dhr. A.L.T. Arkeraats Werkendam 

 

Wilt u het volledige 
verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie lezen, kijk dan op 

www.werkendam.christenunie.nl 


