
 

 

Op verhaal met politici 
De mens achter de politiek 

 

• Naam: Judith Vrieling   

• Woonplaats: Balkbrug 

• Leeftijd: 43 jaar 

• Partij: ChristenUnie  

17e op de lijst 

 

Twaalf persoonlijke vragen aan Judith Vrieling 

• Wat wil jij betekenen voor de gemeente Hardenberg en Balkbrug in het bijzonder?  

Graag zou ik mijn steentje bij willen dragen aan de verdraagzaamheid en verbinding 

onderling van de mensen in Balkbrug. Samen optrekken en elkaar in de kracht zetten door 

een beroep te doen op elkaars talenten en daardoor te mogen groeien en bloeien. 

• Wie of wat inspireert jou?  

De bijbel en de vrede die Jezus altijd zocht onderling tussen de mensen. Dat blijft mij elke dag 

weer inspireren om dat voorbeeld te mogen volgen. 

• En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?  

Het thema van de ChristenUnie - ‘Samen recht doen’ - geeft aan, dat wij het in de 

samenleving samen moeten doen. De één kreeg het talent om dit met de mond te doen, de 

ander doet het beter met zijn handen. Wij hebben elkaar nodig om het recht voor alle mensen 

te kunnen laten gelden. Ik hoop te inspireren door alle mensen bewust te maken van hun 

eigen kunnen en te laten weten dat eenieder in deze maatschappij een steentje bij kan 

dragen op zijn of haar eigen plek, om de maatschappij weer wat mooier te maken.  

• Wat is je lievelingsboek? Film mag ook. 

‘Haar naam was Sarah’ (oorlog). 

• Als je zelf een boek zou mogen schrijven, waar zou dat dan over gaan?  

Ik zou wel een boek willen schrijven over de kloof tussen de mensen op het platteland en in de 

stad. Begrip en onbegrip voor elkaar, way of life. Hoe breng je dorp en stad dichterbij elkaar 

en leer je elkaar beter begrijpen? 

• Welk hoofdstuk in je leven zou je nog eens over willen doen?  



 

Het hoofdstuk na mijn studie. Als ik het over mocht doen, dan was ik niet direct aan het werk 

gegaan, maar had ik eerst nog wat meer van de wereld willen zien. Wereldreizen maken en 

leren van de prachtige, verschillende culturen die onze wereld rijk is. 

• Hoe wil jij geschiedenis schrijven? Oftewel, hoe wil jij herinnerd worden? 

Ik zou willen dat mensen mij herinneren als een persoon die het beste met de ander voorhad, 

dienstbaar en vriendelijk in liefde naar elkaar toe. 

• Waar mogen we jou midden in de nacht voor wakker maken?  

Dat heb ik vroeger ooit eens tegen iemand gezegd en die deed het ook echt: voor een bepaald 

toetje...       Je mag mij wakker maken als het ECHT nodig is. 

• Wat is jouw grootste ergernis? 

Slechte communicatie op elk gebied. 

• Heb je ooit een moment gehad dat je het liefst door de grond wilde zakken? 

Dat kan ik mij zo niet herinneren. 

• Waar ben je trots op? 

Op mijn man Johan en onze drie kinderen: Boaz, Merel en Ezra. 

• Is er een plek in onze gemeente waar je het liefst naartoe gaat? En daarbuiten?  

Samen wandelen in de Ommerschans of in het Reestdal. Daar kom je echt tot rust in de 

hectiek van alle dag. Heerlijke plekken, om volop van te genieten. 


