Verslag 30e Uniecongres 22 november 2014 te Lunteren
1. OPENING
Welkom
Voorzitter Piet Adema heet een ieder van harte welkom. Hij verwelkomt in het bijzonder Maarten
van Leeuwen van de SGP, Sjoerd Potters, Tweede Kamerlid van de VVD, Wouter Lammers van
CNV-jongeren en Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland.
Ook voormalig landelijke politici van de ChristenUnie worden welkom geheten. Hij noemt Jurn de
Vries, Meindert Leerling, Egbert Schuurman, Gert Schutte en zijn vrouw, Eimert van Middelkoop,
Remmelt de Boer, Esmé Wiegman en Dick Stellingwerf.
Bijbellezing en muziek
Piet Adema houdt een korte overdenking. Hij leest Efeze 2:17-21 en gaat voor in gebed.
Barmhartig Vader op uw troon (Gezang 38 Gereformeerd Kerkboek, verzen 1,3,4,7,8 en 9) wordt
gezongen.
2. POLITIEKE ACTUALITEIT
Piet Adema verontschuldigt Arie Slob, die vandaag niet aanwezig kan zijn, doordat omdat hij bij
een diakenenbijeenkomst van de PKN is. Piet Adema introduceert de Kamerleden Joël
Voordewind, Carola Schouten, Gert-Jan Segers en Carla Dik. Harmjan Vedder,
beleidsmedewerker van de Eerste Kamer, wordt geïntroduceerd. Hij zal de Kamerleden
interviewen.
Harmjan Vedder blikt samen met de Kamerleden terug op het afgelopen half jaar.
Carla Dik-Faber vertelt dat het op het gebied van de zorg een pittig tijd is geweest het afgelopen
half jaar. Het was een grote klus, maar ze is tevreden met het resultaat dat is bereikt.
De zorg is veranderd de afgelopen jaren. De zorg voor de mensen moet centraal staan en zo dicht
mogelijk bij de mensen geregeld worden, dus in de gemeenten. Er is ook kritiek en daar moeten
we over in gesprek. Vragen over de veranderingen in de zorg kunnen gemaild worden naar het
steunpunt zorg (steunpuntzorg@christenunie.nl). Hiervoor wordt menskracht vrijgemaakt.
Gert-Jan Segers vertelt dat er extra geld is vrijgemaakt voor defensie. Soms moet je iets doen in
plaats van niets doen.
Joël Voordewind vertelt dat er veel christenen zijn gevlucht voor geweld. De vluchtelingen in Irak
zitten verspreid over de stad Erbil in plaats van in kampen. Er moest echt extra geld voor worden
vrijgemaakt en dat is ook gelukt.
Hij heeft zich ook bemoeid met de ter dood veroordeeldevrouw, Asia Bibi. Hij wilde haar bezoeken
tijdens zijn reis in 2012, maar dat was niet mogelijk. Hij heeft wel met haar man gesproken, die
zich ook veel zorgen maakt over hun 5 kinderen. Zij worden bedreigd en zij moeten zich steeds
verplaatsen. Ook in hoger beroep is nu de doodstraf geëist. Er wordt nu in het Europees
Parlement ook aandacht voor gevraagd en er is een petitie gestart.
Maar onderwerpen zoals (geloofs)vrijheid en Jihadisme zijn ook onderwerpen die in Nederland
leven.
Carola Schouten geeft aan dat de begroting voor 2015 klaar is, maar ook dit keer was een enorme
klus. Er is veel geld vrijgemaakt voor zaken waar de ChristenUnie voor staat en daar is zij erg
tevreden over. Het maken van de begroting doet ze niet alleen, maar echt in samenwerking met
de andere Tweede Kamerleden, maar ook met de Eerste Kamerleden.
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Ze is ook aanwezig geweest bij de demonstratie van het leenstel op het Malieveld. Jongeren
komen na hun studie met een schuld van zo’n € 20.000,- op de arbeidsmarkt, wat voor problemen
zorgt op bijvoorbeeld de woningmarkt. Sommige jongeren zullen afhaken, omdat ze geen
schulden willen maken, terwijl wij ze eigenlijk willen stimuleren om te blijven studeren. De Tweede
Kamer is er over uitgesproken, maar het gaat nu door naar de Eerste Kamer.
Carla Dik-Faber is door het AD geïnterviewd over het onderwerp syndroom van down. Er is een
pilot gestart waarbij de ouders via een nipt-test kunnen kijken of hun kindje het syndroom van
down heeft. Het is een laagdrempelige test, waardoor er veel gebruik van wordt gemaakt. We
willen niet toe naar een down-vrije samenleving.
Carola Schouten brengt in dat we vanaf januari alert zijn op de wijzigingen bij de decentralisatie.
Kunnen we datgene leveren waar we voor staan?
Daarnaast zal de campagnekoorts losbarsten voor de verkiezingen.
Joël Voordewind vertelt dat ze in januari filmpjes gaan maken, waarin mooie verhalen verteld
worden over bijvoorbeeld de zorg. Dit project heet ICU (I see you) en is een onderdeel van de
verkiezingscampagne.
Piet Adema bedankt Harmjan Vedder en de Kamerleden voor hun bijdrage.
INTERMEZZO
Piet Adema zet Jurn de Vries in het zonnetje voor de afgelopen 50 jaar die hij onafgebroken actief
is geweest voor de ChristenUnie en waarin hij diverse functies bekleed heeft. In 2011 is hij aan de
Theologische Universiteit in Kampen gepromoveerd. Hij heeft nu de actuele politiek verlaten.
Namens de ChristenUnie bedankt Piet Adema hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Het teken
van erkenning wordt door Piet Adema uitgereikt en Simone Kennedy, fractievoorzitter van
Amersfoort, reikt een bos bloemen uit.
Jurn de Vries spreekt het congres kort toe. Hij bedankt de partij voor de mogelijkheden die hij
heeft gekregen.
De leden van de Bestuurdersvereniging verlaten de zaal en gaan verder in een eigen programma.
HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
Voor het verslag benoemt de voorzitter twee personen tot meelezers, te weten, Ruud van Harten
uit Vlaardingen en Karen Spruijt-de Gelder uit Zoetermeer.
Voor de stemmingen stelt de voorzitter een stemcommissie in, bestaande uit Annerieke Pruim
(secretaris), Leo Koelewijn (voorzitter), Kees Sinke en Nanne Osinga.
De voorzitter stelt dat het quorum aanwezig is, zodat er besluiten genomen kunnen worden.
3. VERSLAG UNIECONGRES 21 JUNI 2014
Het verslag is door de meelezers goedgekeurd, waarmee het is vastgesteld. De meelezers Anton
Kiewit en Marleen Mauritz worden bedankt voor het meelezen.
Kees Smits van de kiesvereniging Maassluis is zeer erkentelijk dat het verslag van 1 februari 2014
uitgebreider is verwoord, iets waar hij tijdens het vorige congres om had gevraagd. Het verslag
had eerst meer het karakter van een besluitenlijst, maar is nu een echt verslag geworden.
4. BESPREKING VOORSTEL KANDIDATENLIJST EERSTE KAMERVERKIEZINGEN 2015
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Piet Adema verontschuldigt Wouter de Jong (voorzitter) die als burgemeester andere
verplichtingen heeft. Hij geeft Esmé Wiegman, lid van de selectiecommissie, gelegenheid tot een
toelichting op het proces en op het advies.
Esmé Wiegman geeft een korte toelichting over de tot stand komen van de kandidatenlijst.
Aan het begin van de procedure is gekeken naar de profielschets van de Eerste Kamer en van de
kandidaten. Een belangrijke uitspraak die tijdens een congres is gemaakt, hebben ze
meegenomen in hun afwegingen. Namelijk dat er een vrouw hoog op de lijst moet komen.
Daarnaast was er sterke behoefte aan een jurist.
Na diverse gesprekken gevoerd te hebben met o.a. mensen uit de Tweede- en Eerste Kamer
hebben ze drie profieleisen:
1. Het liefst een jurist in de Eerste Kamer;
2. Een vrouw maakt deel uit van de fractie;
3. Hij/zij moet passen in het team.
Roel Kuiper en Peter Ester hebben in gesprekken aangegeven dat zij verder willen gaan in hun
functies. Het respons was relatief laag, waardoor ze hebben besloten een lijst met tien kandidaten
uit te brengen. Esmé Wiegman is niet aanwezig geweest bij het gesprek van haar broer, Martijn
van Meppelen Scheppink, en zij heeft over hem ook geen mening gegeven.
De lijst met namen van de kandidaten wordt genoemd.
Piet Adema bedankt de commissie voor al het werk en reikt aan Esmé een bos bloemen uit.
Er hebben zich geen sprekers voor dit gedeelte gemeld en er is ook geen amendement ingediend.
De lijst is per acclamatie aangenomen.
Alle aanwezige Eerste Kamer kandidaten komen op het podium en ontvangen een bos bloemen.
Piet Adema wenst alle kandidaten Gods Zegen toe namens het congres.
Roel Kuiper geeft een speech. Hij bedankt de aanwezigen voor de steun aan de lijst en voor het
vertrouwen in hem als lijsttrekker.
Piet Adema bedankt Roel Kuiper en wenst hem veel succes toe.
5. VOORSTEL VERNIEUWING PARTIJSTRUCTUUR, TWEEDE FASE
Klaas Tigelaar geeft een korte toelichting en de essentie van de vernieuwde partijstructuur. We
zijn weer een stap verder met de partijvernieuwing. De vernieuwing gebeurt in twee fases. In juni
2014 is de eerste fase afgerond en is er besloten dat de leden meer stem krijgen. De tweede fase
is de praktijk in overeenstemming brengen met papier.
Er zijn verschillende mogelijkheden verkend met behulp van het partijbureau en enkele leden. Het
congres geeft vandaag kaders en een richting. Het volgende congres wordt de techniek
besproken.
René Roorda van KV Haarlemmermeer heeft met belangstelling naar het voorstel gekeken. De
voorkeur van de Kiesvereniging is het wegnemen van de rechtspersoonlijkheid van de
Kiesvereniging. Dit biedt volgens hem de volgende voordelen:
 Leden zijn lid van de landelijke vereniging.
 Grenzen zijn makkelijker te veranderen, zoals bij herindelingen of slapende Kiesverenigingen.
 Minimum aan verslagleggingen voor Kiesverenigingen.
 Het is eenvoudiger en goedkoper.
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Hij vraagt zich ook af waarom één jaarrekening tot meer kosten leidt. Het geeft volgens hem
minimale administratieve rompslomp om de rechtspersoonlijkheid te wijzigen. Hij zou graag zien
dat de koers pas in stemming wordt gebracht als de leden zelf kunnen stemmen.
Klaas Tigelaar wil graag aansluiten bij de uitspraken van de vorige congressen. Daaruit is naar
voren gekomen dat de wens er was om eigenheid en eigen slagkracht bij de kiesverenigingen te
houden, zoals bijvoorbeeld het omgaan van giften tijdens campagnes. Er zijn geen
belemmeringen bij herindelingen met rechtspersoonlijkheid.
René Roorda van KV Haarlemmermeer vraagt zich af waarom we niet wachten tot leden
individueel stemrecht hebben.
Klaas Tigelaar geeft aan dat de discussie hierover al is gevoerd. Het proces is al besproken en de
discussie gaan we niet opnieuw voeren. De uiteindelijke stemmingen, de technische uitwerking
van het geheel, zullen op het nieuwe Partijcongres plaatsvinden.
Jouke-Jan de Groot vult aan dat het idee bestaat dat ervaren bestuurlijke lasten zouden
verdwijnen als we het naar afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid zouden gaan. Dat is
grotendeels niet het geval. Bijvoorbeeld de verslaglegging, zowel sociaal als financieel, blijft altijd
verplicht. Het maakt niet uit hoe het met de rechtspersoonlijkheid is geregeld.
Kees Smits van Kiesvereniging Maassluis vindt het een goed voorstel, maar hij heeft een aantal
opmerkingen:
 Hij vindt het merkwaardig om te zeggen dat de leden per 1 januari ook lid zijn van de
landelijke vereniging.
 Andere partijen functioneren met afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid. Hij vraagt zich af of
het echt zo lastig is om een bankrekening te openen.
 Amersfoort kan niet besluiten over ondertekenen uniefundering/grondslag door nieuwe leden.
 Zijn voorkeur gaat uit naar het voorstel met rechtspersoonlijkheid.
Hij zou graag een toevoeging doen aan bijlage twee van de modelstatuten, artikel vijf. De
toevoeging is: na toetsing van de lokale afdeling.
Klaas Tigelaar antwoordt dat er contact wordt gelegd met de kiesvereniging in geval van een
royement. Bij toetreding van een nieuw lid wordt geen contact gelegd. De overige opmerkingen
worden gezien als steun aan het voorstel.
Jouke-Jan de Groot, medewerker van het partijbureau, voegt toe dat de tekst van bijlage twee een
concept is, en nog nader bekeken wordt. De afstemming met kiesverenigingen is er altijd bij de
vaststelling van de ledenlijst. Afdelingen zonder rechtspersonen kunnen op zich functioneren,
maar hebben met bankzaken vaak toestemming nodig van de rechtspersoon, in ons geval de
landelijke ChristenUnie.
Kees Smits bedankt voor het duidelijke antwoord. Hij vraagt zich alleen af wat het bezwaar is om
een plaatselijke toetsing bij toetreding te doen.
De heer Roorda geeft aan dat de statuten van de verenigingen alleen door de vereniging zelf
vastgesteld of gewijzigd kunnen worden. Wie neemt hiervoor het initiatief?
Klaas Tigelaar geeft aan dat de uitspraken van Kees Smits worden meegenomen in het vervolg.
Als de lijn is afgesproken, kan hij zich niet voorstellen dat er Kiesverenigingen zijn die het er niet
meer eens zijn.
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Het voorstel vernieuwing partijstructuur, tweede fase wordt in stemming gebracht en wordt
aangenomen (met één tegenstem en één onthouding).

6. BESPREKING VOORSTEL WIJZIGING REGELING VERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES
Klaas Tigelaar geeft een korte toelichting op het voorstel. Partijbestuurders op lager niveau mogen
nu geen politieke functie hebben op hoger niveau. Een bestuurslid van de kiesvereniging kan nu
niet tegelijk ook Provinciaal Statenlid of waterschapsbestuurder zijn. Met het voorstel is er meer
mogelijk, maar wees zorgvuldig in het stapelen van functies. Het amendement van Kiesvereniging
Putten is een zinvolle toevoeging en wordt gesteund door het bestuur.
Beide voorstellen, wijziging regeling verenigbaarheid van functies en het amendement van Putten,
worden in één keer in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
INTERMEZZO LEDENWERVING
Elisabeth ter Horst, medewerker van het partijbureau, wordt uitgenodigd op het podium om het
een en ander te vertellen over ledenwerving. De missie voor 2015 is om 2015 nieuwe leden erbij
te krijgen. Ze geeft complimenten aan Kiesverenigingen die nu al bezig zijn. Wij staan nu voor een
cultuurverandering!
Een aantal tips om meer leden te werven:
 Gezinslidmaatschap promoten;
 PerspectieF sluit zich ook aan bij de ledenwerfactie. PerspectieF wil ook graag helpen bij
Kiesverenigingen en contact maken met jongeren om functies te helpen opvullen.
Als er nu nog 80 leden bijkomen voor 31 december, dan is het ledenaantal voor het eerst sinds
jaren niet meer gedaald. Laten we dit doel met zijn allen behalen. Dit levert ook goede media
aandacht op.
Piet Adema bedankt Elisabeth ter Horst voor haar bijdrage.
7. BESPREKING NOTITIES UNIEFUNDERING
Piet Adema introduceert Harmjan Vedder als gespreksleider. Het bestuur heeft gevraagd om een
open gesprek te houden en er worden tijdens dit congres geen beslissingen genomen.
[Gespreksleider Harm Jan Vedder gaat met een microfoon de zaal door. Iedereen die iets wil
inbrengen, krijgt daarvoor de gelegenheid. Hieronder volgt een impressie van inbreng van
congresdeelnemers.]
Piet Adema geeft aan dat de discussie gestart is omdat veel christenen nu wel lid van de partij
zijn, maar moeite hebben met de uniefundering. De ChristenUnie moet een partij zijn voor alle
belijdende christenen. Joël Voordewind is een Tweede Kamerlid die de uniefundering niet
helemaal kan onderschrijven. Ook deze leden moeten zich goed thuis voelen bij de partij. Het
bestuur heeft nog geen standpunt ingenomen. Er worden nu al veel ideeën en suggesties
gegeven vanuit het land en hij hoopt dat er tijdens het congres ook veel suggesties geopperd
zullen worden.
Remko Groen uit Lelystad heeft met veel plezier de discussie gevoerd over de uniefundering.
Hij heeft drie opmerkingen:
1. Hij staat kritisch tegenover het voorstel om het Apostolicum als criterium te gebruiken.
Hierdoor sluit je namelijk ook weer mensen buiten. Gebruik bijvoorbeeld een Bijbeltekst of
maak een visiedocument.
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2. Geen theologisch document gebruiken als basis.
3. Hij zou liever de verwijzing naar de Drie Formulieren van Eenheid eruit halen.
Kees Pille uit Hardinxveld-Giessendam heeft tijdens de ledenvergadering een discussie gevoerd
over dit onderwerp. Het ligt voor de hand om de Drie Formulieren van Eenheid eruit te halen. Hij
zou daarvoor in de plaats graag een verwijzing zien naar het fundament: Jezus Christus.
Een verwijzing naar het Apostolicum zou ook kunnen, maar we moeten zorgen dat er geen
verwatering plaats vindt zoals bij het CDA. Er moet iets stevigs herkenbaars teruggeplaatst
worden. Hij stuurt een suggestie over de formulering naar het partijbureau.
Willy Roskam uit Hellendoorn vindt de identiteit van de ChristenUnie belangrijk. De Bijbel kan op
vele manieren worden uitgelegd en dat is niet handig. Graag de Drie Formulieren van Eenheid
naar het kernprogramma verplaatsen.
Margreet Krommendijk uit Hellendoorn stelt voor om alleen politiek relevante artikelen op te
nemen in het kernprogramma.
Jelle Maassen van den Brink uit Woudenberg vraagt zich af of we de huidige uniefundering niet
kunnen uitbreiden. De Drie Formulieren van Eenheid behouden en er ook nog iets anders aan
toevoegen.
Piet Bras uit Den Helder geeft aan dat de mensen van de Kiesvereniging zich konden vinden in
het voorstel van het WI. Hij sluit zich aan bij de eerdere sprekers, dat het goed is om een
visiedocument te ontwikkelen.
Lubbert Schenk zou graag zien dat de geschiedenis benoemt word. We moeten niet alleen aan
de evangelische mensen denken, maar ook de mensen uit de SGP moeten zich hier in
herkennen. De SGP komt meer naar de ChristenUnie toe en daar moeten we dus voorzichtig mee
omgaan.
Marieke van Dalen uit Zoetermeer is een tijd geleden lid geworden, aangezien zij christelijke
politiek belangrijk vindt. Zij heeft zich nooit ingelezen in de uniefundering en zij is dat naar
aanleiding van de discussie wel gaan doen. Zij snapt nu ook waarom er een discussie over
gaande is en zij is hier positief verrast over. Zij zou het niet erg vinden als de Drie Formulieren van
Eenheid uit de uniefundering zouden verdwijnen.
Bart den Dekker uit Apeldoorn vindt het voorstel van het WI simplistisch. We moeten niet
onderschatten wat we aan de Drie Formulieren van Eenheid te danken hebben. Dat moet niet te
snel overboord gegooid worden om mensen naar de partij toe te trekken. Niet de hele vermelding
schrappen, maar voorzichtig veranderen.
Egbert Schuurman vindt dat we rekening moeten houden met de veranderingen van de tijd. We
moeten direct verwijzen naar de Heere Jezus en meer direct spreken over het koninkrijk van God.
Deze dingen moeten dan opvallen voor buitenstaanders. Laten we erkennen dat er een traditie
van verschillen is. Hij pleit ervoor om niet de Drie Formulieren van Eenheid te schrappen, maar
om te laten zien wat de Formulieren concreet betekenen in de christelijke politiek. De Formulieren
zouden ook ergens anders genoemd kunnen worden, bijvoorbeeld in het kernprogramma. Het
Apostolicum zou een goede aanvulling zijn.
Meindert Leerling vindt het niet nodig om de uniefundering te veranderen. De Drie Formulieren
van Eenheid zijn nooit een probleem geweest voor evangelische christenen, maar het gaat er
alleen om hoe we het woord van God verstaan. We moeten ook vastleggen dat de overheid
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dienend is. Als er dan toch iets gewijzigd moeten worden, dan zou hij de vier elementen uit de
Formulieren laten terugkomen die kenmerkend zijn voor de christelijke politiek. Het Apostolicum
heeft politiek gezien geen rol.
Joël Voordewind heeft zich over de drempel heen gezet, omdat hij het belangrijker vond dat
christenen zich verenigen in de politiek. Kijk vooral naar de politieke relevantie en consequenties.
Erik-Jan Hakvoort geeft aan dat PerspectieF een grote variëteit aan jongeren heeft. Ze begrijpen
goed wat er in de Formulieren staat. Hij heeft wel verschillende voorbeelden van jongeren die zich
niet over de Drie Formulieren van Eenheid heen kunnen zetten. Zeker jongeren willen in één
oogopslag kunnen zien waar de ChristenUnie voor staat en wat ons bindt. Geen rook meer om de
Drie Formulieren van Eenheid, maar duidelijkheid. Het Apostolicum is een goed voorbeeld, maar
een Bijbeltekst kan dezelfde functie hebben.
Angelo Zuiderbergen uit Arnhem brengt in dat de Katholieken jarenlang dakloos zijn geweest met
hun stem. Maar de ChristenUnie heeft de deuren voor hen opengezet. We hebben verwatering
gezien door het schrappen van de Drie Formulieren van Eenheid en we moeten nu oppassen dat
er geen verwatering ontstaat binnen de ChristenUnie. Katholieken kunnen persoonlijk voorbehoud
maken. Hij zou de uniefundering liever ongewijzigd zien.
Eva Petra Simon uit Elburg heeft gemerkt dat dit onderwerp behoorlijk gevoelig ligt. Het gaat er
vooral om dat we meer verbinding krijgen met elkaar en als daar aanpassingen voor nodig zijn,
dan is dat goed. Als we onze focus op Jezus houden, dan is zij niet bang voor verwatering.
Maarten van Ooijen uit Utrecht voelt zich meer thuis bij het algemene christelijke geluid. We
moeten niet kijken naar de electorale winst. Christelijke volgers moeten zich aangesproken voelen
en we moeten niet bang zijn voor verwatering zoals bij het CDA. Zij hebben de Bijbel namelijk
helemaal losgelaten.
Jakob van Wierden heeft een discussie gevoerd met een potentieel lid, maar hij is geen lid
geworden vanwege de Drie Formulieren van Eenheid. Het Apostolicum is een goede grondslag
waaruit we politiek kunnen bedrijven. De Formulieren kunnen hun waarden hebben, maar ze
kunnen op verschillende manieren verwoord worden.
Lisanne van den Brink uit Ede geeft aan dat Jezus de basis is. De Formulieren en het Apostolicum
zeggen haar niet zoveel. Beschrijf vooral de inhoud. Een Bijbeltekst of een verwijzing zou meer
voor haar spreken.
Nino Gerritsen uit Den Haag ziet Gods woord als de basis. Het zou helpen als de drempel voor
katholieken verlaagd wordt.
Kees Smits uit Maassluis vraagt zich af waarom we het nu alleen over de verandering van de
uniefundering hebben. Hij heeft in een klankbordgroep gezeten over het voorstel van wijziging van
de grondslag, maar deze is niet meegestuurd. Het Apostolicum is een oud kerkelijk document. Het
is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in de uniefundering.
Jef Landman uit Bunschoten vraagt zich af waarom er nu al na 15 jaar een grondslag discussie is.
Is het daar niet te vroeg voor? Het kan zijn dat huidige leden zich minder betrokken voelen en dan
wordt het verlies groter dan de winst. Hij zou niet de hele geloofsbelijdenis opnemen, deze is veel
te lang. Hij zou graag zien dat de uniefundering en de unieverklaring gekoppeld worden bij een
besluitvorming.
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Arie Maat uit Wierden Enter vindt het opnemen van het Apostolicum teveel. Het is beter om een
kernprogramma te maken met politieke relevantie en daar documenten vanuit de evangelische
hoek toe te voegen.
Jan Oskam uit Nieuwdijk vindt dat een politieke partij geen kerk is. Als de Drie Formulieren van
Eenheid eruit gehaald worden, vindt hij dat acceptabel. We moeten trots zijn op de naam
ChristenUnie. Hierin wordt ons fundament Christus verwoord.
Wilfred Veldstra uit Leerdam geeft aan dat we onze identiteit duidelijk willen maken. Alle
geschriften niet op één lijn zetten met de Bijbel, dit is namelijk het fundament.
Piet Adema vertelt in het kort hoe het bestuur nu verder gaat. De grondslag blijft, daar is geen
discussie over. De spanning is om Bijbelgetrouwe christenen te verbinden met tradities. De
ChristenUnie wordt geen partij zonder belijdenis. De rijkdom van die geschriften moeten we laten
zien. De orthodoxie moet helder zijn in de partij. Hij is er trots op hoe de discussie binnen de partij
gevoerd wordt. Hij komt graag langs bij Kiesverenigingen voor een discussie. Met de voorstellen
gaan we als bestuur aan de slag en in februari zal het bestuur met een voorstel komen.
8. SLUITING UNIECONGRES
Piet Adema bedankt alle aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor de verjaardag
van de ChristenUnie D.V. vrijdag 30 januari 2015 en het volgende Congres D.V. zaterdag 25 april
2015.
Klaas Tigelaar sluit af met een dankgebed.
Opwekking 331 (Breng dank aan de Eeuwige) wordt gezongen.

1e Partijcongres ChristenUnie (31e alg. verg.)
Zwolle, 13 juni 2015
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