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Mijn naam is Elisabeth van Zijl – Vuyk, getrouwd met Ad en moeder van 3 kinderen in de 
leeftijd van  19, 17 en 14 jaar. Sinds 1995 wonen wij met veel plezier in Gouderak.  
 
Met de geboorte van ons oudste kind ben ik gestopt met werken buitenshuis. Wij vonden het 
belangrijk om – zeker toen de kinderen klein waren – voor hen een stabiele, rustige 
thuissituatie te creëren. Al snel werd ik actief in meerdere besturen en was ik betrokken bij de 
fusie van de PCPO Krimpenerwaard. 
 
Ondertussen werd ik in 2005 benaderd door de ChristenUnie Ouderkerk om na te denken over 
een politieke caière. Dat resulteerde in een tweede plek op de kieslijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2006.  
 
Naast het politieke werk volgde ik een aantal opleidingen en trainingen. Dat heeft er toe geleid 
dat ik sinds een paar jaar een eigen praktijk heb voor pastoraal – creatieve – coaching, met een 
specialisme in het begeleiden van mensen met een eetstoornis.  
 
Nu met nieuwe verkiezingen sta ik wederom op de kieslijst voor de ChristenUnie. De 
ChristenUnie heeft als politieke partij mijn hart. Het is een partij waar God op de eerste plaats 
staat. Hij krijgt de grootste stem! Het is goed om dat regelmatig op partijcongressen mee te 
maken. 
 
Wat voor mij een drijfveer is om politiek actief te zijn, is mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Als 
ik zie dat er zaken aangepakt of geregeld moeten worden dan voel ik mij geroepen om daar 
mijn steentje aan bij te dragen. Zeker ook omdat we als christenen geroepen zijn om te 
‘heersen’. En dan niet om macht uit te oefenen, maar om verantwoordelijkheid te nemen en te 
dragen voor dat wat ons is toevertrouwd. Dat vanuit de houding zoals Jezus ons leert in 
Mattheus 25:35-29. 
 

Ik zie uit naar een nieuwe raadsperiode in de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard. 

Met nieuwe collega’s maar met net zoveel enthousiasme en inzet als de afgelopen jaren. 
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