
Ik ben Alexa Schook en ben sinds 1965 getrouwd. Wij zijn 

geboren en getogen in Rotterdam en na de 

economiestudie van mijn man Jacques Schook, die in de 

steunfractie van de ChristenUnie zit, zijn wij in 1978 in 

Haren komen wonen. 

Wij hebben 2 zoons van 37 en 35 jaar. Toen onze kinderen 

klein waren heb ik mijn studie afgemaakt  en werk nu al 

jarenlang als orthopedagoog en gz-psycholoog en heb in 

die jaren heel wat mensen uit Haren begeleid. Ik heb i.v.m. 

de pensioengerechtigde leeftijd mijn praktijk afgebouwd 

en werk nu nog part-time in de pastorale zorg van onze 

Vrije Baptisten Gemeente te Groningen. 

 

Toen Andries, de voorzitter van de ChristenUnie aan Jacques vroeg  of hij in de steunfractie wilde 

assisteren vroeg hij mij tevens of ik bestuurslid wilde worden. 

Omdat wij het beiden belangrijk vinden betrokken te zijn bij de Christelijke politiek zijn wij 

beiden actief mee gaan doen bij de ChristenUnie. 

Wij zijn beiden altijd zeer maatschappelijk betrokken geweest en hebben al heel wat 

vrijwilligerswerk en bestuurswerk gedaan zoals bij scouting, de zeilvereniging VWDTP, in de 

gezondheidszorg en op kerkelijk terrein. 

Ik wil mij graag inzetten voor de Harense samenleving vanuit het feit dat ik juist als Christen 

midden in de samenleving wil staan. 
Wij hebben bij de ChristenUnie Haren een zeer goed team en zijn blij met Theo als wethouder en 

Dieta als raadslid. 

Ik ben nu al enkele jaren aan het werk binnen het Bestuur van de ChristenUnie als vice-voorzitter en 

ben momenteel druk bezig met het Politiek Overleg Haren, die de gemeenteraadsverkiezingen vanuit 

de diverse partijen voorbereidt en ondersteunt. Politiek is leuk en boeiend.  

De ChristenUnie wil de omgeving te laten zien dat wij een stabiele partij zijn, die zeer betrokken is bij 

en dienstbaar is aan de samenleving. Wij willen graag Uw stem vertolken en als wij meer zetels 

behalen kunnen wij  nog dienstbaarder zijn aan de Harense samenleving. Als U wat wilt weten over 

onze standpunten lees dan het Verkiezingsprogramma, maar bel ook gerust iemand op om Uw 

vragen te stellen. 

Wij willen graag dienstbaar zijn aan God en vragen daarvoor steeds God’s zegen voor ons handelen. 

Vindt U het belangrijk dat Christenen een stem hebben in onze samenleving stem dan op ons. Wij 

proberen Uw stem waar te maken. 

 

Alexa Schook 


