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Van de redactie
Net als de afgelopen jaren
brengen wij u met veel
plezier aan het einde van
het jaar een bijzonder
kerstnummer. We hopen dat
u het ook met plezier leest.
Half februari, eerder dan
normaal, volgt dan een
speciaal Verkiezingsnummer,
geheel in het teken van de
aankomende Tweede
Kamerverkiezingen van
15 maart 2017.

De aanmoediging
van Kerst
Met Kerst raakte de hemel de aarde. Werd de
Almachtige een kwetsbaar kind. Ging Hij – en ik
schrijf het met eerbied – met zijn voeten in onze
modder staan.
Ons politieke werk is geploeter in de
modder. Het is een hoop gedoe over
taaie, alledaagse problemen van hele
gewone mensen. Als politicus die daar
hele dagen mee bezig is, troost Kerst me
met het geloof dat het evangelie daar
niet te verheven voor is. De komst van
Jezus laat zien dat God niet te groot is
voor de kleine en minder kleine vragen
van ons dorp, onze stad, ons land.
Al voor de komst van Christus
was duidelijk dat de Eeuwige zich
ook druk maakt om zoiets als een
vervalste weegschaal. Om een
hek om het dak van hun huis te
timmeren, zodat niemand eraf kan
vallen. In Deuteronomium 22 geeft
de Almachtige bouwvoorschriften,
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een flora- en faunawet en
zedelijkheidswetgeving. Gods hart gaat
uit naar mensen aan de rafelranden
van de samenleving. De God van hemel
en aarde is begaan met mensen in de
modder. Sterker. Hij is erbij.
Kerst draait om Immanuel. En Kerst
moedigt me aan om daar te zijn waar
Hij ook wil zijn.

gert-jan segers

De campagne is al in volle
gang en we zouden het
geweldig vinden als u ons
hierin wilt helpen. Dat kan
door mee te doen met een
campagneactiviteit, door een
campagnegift over te maken
of door de berichten van de
ChristenUnie online te delen
met uw vrienden en familie.
Alle hulp is welkom! Zo
helpt u ons geloof een stem
te geven. Kijk op
www.christenunie.nl/
campagne voor meer
informatie.

6. Kerst in Caïro

Wij wensen u gezegende
kerstdagen en een hoopvol
nieuwjaar.

24. Jurjen ten Brinke: Bewogen realist

22. Column Bijzonder Onderwijs

Voorzitter
Tweede Kamerfractie
ChristenUnie

tip: Volg Gert-Jan Segers nu ook via Facebook ( facebook.com/gertjansegersCU)
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10. Groeten uit Bunschoten

Kom op 21 januari 2017 naar de Open Dag
en Campagne-aftrap in Den Haag.

En verder o.a.:
4.
Update uit Den Haag
9.
Nieuws uit het land

17.
29.
31.

Update uit Brussel
Gastcolumn Jan Bosman
Agenda
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update uit den haag

Doneer ook via
tienermoederfonds.nl
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Gert-Jan Segers

Carla Dik-Faber

Eppo Bruins

“In de Week van het Leven
lanceerden we samen met de
VBOK het Tienermoederfonds.
Dit fonds is er voor
tienermoeders die hun kindje
graag willen houden, maar het
financieel niet redden. Vaak
hebben ze problemen rond
inkomen en huisvesting en
ontbreekt een goed sociaal
netwerk. Dit leidt niet zelden tot
het afbreken van de
zwangerschap. Met dit fonds
stimuleren we deze jonge
moeders om hun kindje te
houden en bieden we hen,
samen met hun kindjes een
betere toekomst.

“Het waren soms heftige dagen
in de Tweede Kamer, wanneer
het over ‘voltooid leven’ ging.
Juist dan doen woorden ertoe.
Het grijpt mij heel erg aan
wanneer ik van ouderen hoor
dat zij zich door deze discussie
overbodig voelen. Eind
november lanceerde de
ChristenUnie daarom met o.a.
Jan Slagter van Omroep Max een
zilveren stembusakkoord. We
willen voorkomen dat ouderen
hun leven als voltooid ervaren.
Samen moeten we ons inzetten
om ouderen een volwaardig
leven te geven in plaats van een
voltooid leven.

“We zien dat de strijd om het
behoud van het bijzonder
onderwijs vol aan de gang is.
In de Tweede Kamer zijn er
meerdere partijen die daar graag
een einde aan maken. Daarom
lanceerde ik de actie
mijnschoolisbijzonder.nl,
waarop scholen zich kunnen
aanmelden en hun verhaal
kunnen vertellen. Want
bijzonder onderwijs is uniek en
zorgt ervoor dat ouders en
kinderen kunnen kiezen voor
een school die past bij hun
levensovertuiging.

Ik heb er ook voor gepleit om
nieuwkomers verplicht deel te
laten nemen aan een
leerwerktraject. In ruil voor
onderdak, onderwijs, zorg,
aangevuld met leefgeld, doen de
nieuwkomers verplicht mee aan
een leerwerktraject. Hiermee
doen de nieuwkomers iets terug
voor de samenleving en kunnen
ze invulling geven aan hun
leven hier en deel uitmaken van
de samenleving.”

Ons dagelijks voedsel is niet
vanzelfsprekend en daarom
pleit ik voor een herwaardering
van voedsel. Boeren werken hier
iedere dag hard voor, maar
krijgen daar geen eerlijke prijs
voor. Op dit moment is er grote
onzekerheid bij melkveehouders
over de toekomst van hun
bedrijven. Ik vind dat de
grondgebonden melkveehouderij een goede toekomst
verdient in ons land. ”
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Afgelopen maand presenteerde
ik ook een plan om het vmbo, de
techniek en vakmanschap te
herwaarderen, ‘De Gouden
Handen van Nederland.’ We
gaan de gouden handen van
onze jongens en meisjes op het
vmbo nodig hebben als we in de
toekomst slimme producten
willen maken die we wereldwijd
kunnen exporteren. Technici en
vakspecialisten, mensen die
verstand hebben van machines
en échte producten: we hebben
ze keihard nodig.”

Carola Schouten
“De ChristenUnie wil een eerlijk en rechtvaardig belastingstelsel.
Dit kabinet wil vooral die gezinnen bevoordelen waarin beide ouders
zoveel mogelijk werken. Gezinnen waarin andere keuzes worden
gemaakt, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor kleine kinderen of
mantelzorg, betalen daarvoor de hoofdprijs, via hoge belastingen.
Hiermee stuurt de overheid op keuzes die gezinnen zelf, aan de
keukentafel, moeten kunnen maken. Ik zet mij ervoor in dat
gezinnen zelf de keuze tussen werk en zorg kunnen maken en
daarvoor niet financieel gestraft, maar juist beloond worden.
Onlangs werd een rapport gepresenteerd van Kerk in Actie – waarin
de bijdrage van kerken aan de bestrijding van schulden en armoede
in kaart werd gebracht. De kerken bieden voor maar liefst 25 miljoen
euro aan hulp en ruim 500.000 uren aan vrijwilligerswerk! Uit het
rapport bleek onder meer dat de samenleving steeds complexer
wordt. Mensen lopen vast in de regels en bureaucratie van de
overheid en belanden hierdoor steeds vaker in de schulden. Ik wil dat
er één aanspreekpunt komt voor mensen in armoede. Iemand die
naast je staat en je helpt bij de ondersteuning die je nodig hebt.”

christenunie.nl/babyproof

Joël Voordewind

“Op 7 november organiseerde de ChristenUnie samen met de PvdA
een symposium in de Tweede Kamer over het babyproof maken van
relaties. Op de bijeenkomst presenteerden we een manifest waarin
plannen zijn opgenomen om ouders voor te bereiden op de komst
van een baby. De week erna behandelden we de begroting Jeugdzorg,
waar ik voorstellen uit dit manifest heb ingediend. Zo wil de
ChristenUnie aanstaande ouders een ouderschapscursus aanbieden
via het consultatiebureau en gedurende de zwangerschapscursus.
Ontwikkelingssamenwerking is een post waarop de afgelopen
jaren veel bezuinigd is, daarom was ik blij dat een motie van de
ChristenUnie een meerderheid haalde, waarmee in 2017 60 miljoen
euro voor de Dutch Relief Alliance beschikbaar komt. Hier zijn
hulporganisaties aangesloten die heel goed in staat zijn de meest
kwetsbare vluchtelingen te bereiken waaronder christenen en
andere minderheden. Vluchtelingen in oorlogsgebieden als Syrië
en Irak blijven onze steun nodig hebben en daar zal ik me voor
blijven inzetten.”

Wilt u vaker updates? Volg ons dan via:
www.christenunie.nl

www.facebook.com/christenunie

www.christenunie.nl/nieuwsbrief
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KERSTESSAY GERT-JAN SEGERS

Door: Gert-Jan Segers

KERST

in Caïro

Van 2000 tot 2007 woonden wij met ons gezin in Egypte.
Mijn vrouw werkte er met gehandicapten op wat heet de
vuilnisbelt van Caïro, tegen de berg Mokattam aan.
Daar hoort trouwens een bijzondere
anekdote bij. Het verhaal gaat dat ergens
in de tiende eeuw een zekere sultan met
christenen in gesprek raakte over hun
geloof. Hij was nogal sceptisch over hun
groteske uitspraken, en daagde hen uit.
“Wie geloof heeft ter grootte van een
mosterdzaadje”, sprak hij, “kan bergen
verzetten. Dat staat in jullie heilige boek.
Toch? Nou, laat maar zien wat jullie God
met de Mokattam-berg kan.” De
christenen riepen een vasten uit van drie
dagen. Daarna gingen ze met de sultan
naar de berg, waar ze tot hun ontsteltenis
ontdekten dat de berg verplaatst was.
Of ik geloof dat die berg werkelijk was
geweken? Goeie vraag. Ik merk bij zo´n
verhaal dat ik een sceptische Westerling
ben. Maar tegelijk geloof ik ook in het
evangelie dat vol staat met wonderen.
Oké, mijn vrouw deed dus
gehandicaptenwerk, en ik was

6
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uitgezonden namens de Gereformeerde
Zendingsbond. In de zeven jaren dat we
er woonden en werkten, zijn we van
het land en zijn mensen gaan houden.
We sloten vriendschappen, die duren
tot vandaag. We gingen de taal en de
cultuur begrijpen. Waarom de mensen
de dingen daar doen zoals ze die doen.
En natuurlijk, sommige dingen
begrepen we ook niet. Nog steeds niet.
Eerwraak, om maar een voorbeeld te
noemen. Hoe kun je in vredesnaam je
eigen kind offeren als prijs voor
eerherstel? Ik zal dat nooit begrijpen en
wil dat ook niet.
Voor veel gebruiken en gewoontes in het
Arabische land ontwikkelden we gelukkig
gaandeweg wél sympathie. Eén ervan wil
ik graag met u delen. Uitgerekend nu,
want we zijn onderweg naar Kerst. En
lang begon het omstreeks deze tijd dan
onder mijn colbert te jeuken.

Net als miljoenen andere christenen
kwamen wij op kerstavond in Egypte
samen in de kerk om de geboorte van
Jezus Christus te vieren. De
internationale kerk waarbij wij waren
aangesloten, bestond uit een bont
gezelschap van mensen met twintig
verschillende nationaliteiten, komend
uit tientallen christelijke tradities. Dat
was al een feest op zich. Zeer intens
heb ik daar de eenheid in Christus
ervaren. Een vleugje hemel op aarde.

Kribbe in het midden
Mijn dochters droegen feestjurken met
glitters, op weg naar de roomskatholieke basiliek die onze kerk
huurde om alle driehonderd bezoekers
een plekje te kunnen verschaffen. De
straten van Caïro waren zoals ze altijd
waren. Nou ja, soms zag je een

dennentakje wapperen, en toegegeven:
af en toe hing er een verdwaalde
kerstbal aan. Maar het was vooral
gewoon 24 december, een doorsnee
avond in de Egyptische hoofdstad.
Kerst werd het pas echt toen we de
kerk binnenliepen. Met heel deze
bijeen gestroomde gemeente vierden
we de verjaardag van onze Heer Jezus
Christus. Hij lag niet in een hoekje,
weggemoffeld in een wieg achter de
kerstboom. Geen onbekende figurant
op Zijn eigen verjaardag, zoals Hij dat
in Nederland vaak is. De kribbe stond
in het middelpunt van de viering, het
kerstkind lag er in zijn volle glorie in,
en wij zaten om Hem heen.

Luid klokje klingelingeling
Het verschil tussen binnen en buiten
was groot. In de stad ging men zijn
Egyptische gangetje, in de kerk was er
vrolijkheid. We dankten God dat hij in
de gedaante van een baby de wereld
had omhelsd en de liefde verklaard.
Tegelijk beseften we hoe noodzakelijk
dit goddelijk ingrijpen was geweest.
Want laten we wel wezen, wat maken
we er met z’n allen een ongelofelijke
bende van. Wie om zich heen kijkt, kan
niet anders concluderen. Godzijdank
en Christuszijdank mogen we opnieuw
beginnen. Omdat God zelf opnieuw
begon.
Met brandende kaarsen gingen we naar
buiten, de donkere wereld in. We aten
met elkaar een maaltijd en vierden de
verjaardag van onze Heer. De dag erna,
25 december, was er nog steeds de
feestvreugde, maar nu in de kleinere

'Gek genoeg realiseerde ik me uitgerekend
op dat moment weer even heel goed waar de
klepel van het evangelie hing'
kring van ons gezin. En twee weken
later was het wéér kerstfeest. We
vierden het met de koptische kerk in
Egypte, traditioneel op de avond van 6
januari. Eén keer deden we dat in de
Zuid-Egyptische stad Aswan. Toen we
er aankwamen, hoorden we de
kerkklokken luiden. Het is de enige
keer in die zeven jaren dat ik
kerkklokken hoorde luiden in een land
waar men leeft op het ritme van vijf
gebedsoproepen per dag. Gek genoeg
realiseerde ik me uitgerekend op dat
moment weer even heel goed waar de
klepel van het evangelie hing. Luid
klokje klingelingeling, Jezus is geboren!

In de modder staan
Ik moet u bekennen: het waren
heerlijke kerstfeesten, daar in Egypte.
Als ik deze dagen de zoete geur van
glühwein weer ruik die door de straten
walmt, als ik de jingle bells hoor
tinkelen, als ik de
besneeuwde etalages en
de dennenbomen zie, dan
denk ik bijna weemoedig
terug aan onze jaren in
Caïro. Ik weet het:
culturen met elkaar
vergelijken is weinig
zinvol. Maar de
boodschap van het
kerstevangelie is zo

universeel vreugdevol,
dat het volgens mij op universele wijze
gevierd kan worden. Wat ik daarmee
bedoel? Dat het om het kerstkind gaat,
niet om de kerstman met zijn
commerciële gevolg. Niet om een
prettige sfeer rond een copieuze
maaltijd. Maar om Gods intense liefde
voor een wereld die op zoveel plekken
kapot is.
Dat kerstkind heeft bij leven laten zien
waar het in mensenlevens om gaat. Hij
verhief uit het stof wie berooid was,
tilde uit het vuil wie alles ontbeerde.
Dit appèl doet het kerstfeest ook op
ons. Om, in navolging van God-metons, in de modder van de wereld te
gaan staan, te speuren naar hen die
erin wegkwijnen en ze daaruit hoog op
te beuren.
Ik wens u een opbeurend Christusfeest.

ADVERTENTIE

ARTIKEL

Stille nacht...
Veilige nacht?

Nieuws
uit het land
1. Steenwijkerland

3. Overijssel

In de Week van de Mantelzorg heeft de
ChristenUnie Steenwijkerland bloemen gebracht
bij mantelzorgers. Gewone Steenwijkerlanders die
je op straat niet zou herkennen, maar die wel iets
bijzonders doen. En vaak jarenlang: zorgen voor
een partner, moeder, dochter of zoon.

De ChristenUnie in de provincie Overijssel wil dat
100% van het geproduceerde afval in Overijssel in
2030 wordt hergebruikt. De Statenleden vinden
dat Overijssel moet investeren in een circulaire
economie en een belangrijke bijdrage moet
leveren aan het verminderen van afval.

Meer info:
www.christenunie.nl/steenwijkerland

Meer info:
www.christenunie.nl/overijssel

2. Lelystad

4. Rotterdam

Een meerderheid in de gemeenteraad van
Lelystad steunde het ChristenUnie voorstel om
weer echte jongerenwerkers aan de slag te laten
gaan. Het jongerenwerk was de afgelopen jaren
wegbezuinigd, maar de politie heeft aangegeven
hierdoor oren en ogen op straat te missen.

De Rotterdamse ChristenUnie-SGP fractie pleit
ervoor om te stoppen met de termen ‘hoog- en
laagopgeleid’. Raadslid Setkin Sies: “Vanaf nu
spreken we in Rotterdam van praktisch en
theoretisch geschoolden. Vanaf nu tonen we ook
in onze bewoording waardering voor de talenten
van ieder individu.”

Meer info:
www.christenunie.nl/lelystad

Meer info:
www.christenunie.nl/rotterdam

1
2

ZOA wenst ieder mens vredige kerstdagen. Helaas ziet de kerst er voor slachtoffers van
gewapende conflicten somber uit. In landen als Syrië en Zuid-Soedan zijn de nachten
zelden stil - en zeker niet veilig! Gelukkig staat ZOA 365 dagen (en nachten) per jaar klaar
voor deze mensen. Met uw hulp beschermen we ze tegen kou, ziekte en honger – ook
tijdens de kerstdagen. Maakt u het mogelijk?

5
4

5. Katwijk
3

Op aandringen van de ChristenUnie in Katwijk
gaat de gemeente de toegankelijkheid en de
herkenbaarheid van de toiletten in het centrum
verbeteren. CU-Raadslid Gert Varkevisser: “Het is
niet uit te leggen dat fors wordt geïnvesteerd in
stenen en lantaarnpalen, maar dat iemand in een
rolstoel niet naar het toilet kan.”
Meer info:
www.christenunie.nl/katwijk

SMS ‘VREDE’ naar 4333 of help op zoa.nl
(€3 per bericht)

Bekijk meer nieuws op:
www.christenunie.nl/nieuws

ChristenUnie Magazine
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KERSTGROETEN UIT BUNSCHOTEN

Kergen 

Bunschoten

KERSTGROETEN UIT BUNSCHOTEN

Aan tafel met een visspecialist, een zangeres en een oudvoetballer. “En dat zijn nog maar een paar van onze fractieleden”,
zegt fractievoorzitter Walter Koelewijn (de visspecialist). “Hier
in Bunschoten hebben we een enorm gevarieerd gezelschap.
Iemand in het onderwijs, een laborant, iemand die rechten heeft
gestudeerd. Dat maakt het een bijzonder team. De kracht van
deze fractie is dat iedereen de ruimte krijgt.”
Acht zetels
Als eenmansfractie zou je er jaloers van worden. In
Bunschoten is de ChristenUnie de grootste. Met acht
zetels, een ChristenUnie burgemeester en twee
wethouders heeft de partij weinig moeite om genoeg
steun te vinden voor haar beleid. Dat klinkt als een
enorme luxe, maar volgens wethouder Bert Koops is
het ook een grote uitdaging. “Als bestuurderspartij is
het belangrijk om veel draagvlak te hebben. Bij de
andere partijen, organisaties in de gemeente en bij de
burger. Dan kun je niet simpelweg je beleid er door
duwen, je bereikt daar uiteindelijk niet mee wat je
wilt.” Walter Koelewijn ziet het als een luxeprobleem:
“Wij hebben een enorme verantwoordelijkheid
gekregen. Dat is geweldig, maar je moet oppassen dat
je niet bekend komt te staan als die arrogante partij.
Daarom nemen we andere partijen heel serieus. Juist
als christelijke partij willen we het samen doen,
dienstbaar aan de samenleving.”

heel duidelijk de christelijke accenten proberen te
leggen vanuit de oppositie. Lokaal kunnen we dat niet
zomaar overnemen omdat we hier besturen.” Walter
Koelewijn herkent dat: “We hebben hier veel overleg
met de andere partijen, kerken en organisaties. We
proberen heel erg transparant te zijn en samen met al
die verschillende groepen tot een besluit te komen.
Dan bereik je uiteindelijk het meeste. Het gaat om
een hoger doel dan onze eigen ChristenUnie-agenda.”

Tot in de keuken
Een goed voorbeeld van dat samenwerkend besturen
is het het nieuwe afvalsysteem in Bunschoten.
Alice Kok: “Dat onderwerp ging iedereen aan, het
kwam letterlijk tot in ieders keuken. ›

Hoger doel
Raadslid Alice Kok (de zangeres) merkt daarin ook wel
eens spanning tussen de ChristenUnie landelijk en
lokaal hier in Bunschoten. “Landelijk is de
ChristenUnie in de minderheid, dus ze kunnen daar

V.l.n.r. Alma Broekmaat, Wouter Koelewijn, Willem
,
Heijnen, Alise Kok, Walter Koelewijn, Carolien van der Groot
.
Alexander Blankestijn, Arie Koops en Bert Koops
10
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KERSTGROETEN UIT BUNSCHOTEN

‘Ik wil altijd echt zijn’
Walter Koelewijn (43)
Is 22 jaar getrouwd en heeft
2 dochters en een zoon.
Levensmotto:
Het begin van wijsheid is
ontzag voor de Heer
“Ik vraag me vaak af hoeveel
wereldleiders hun knieën nog
buigen om God om wijsheid te
vragen. Terwijl dat volgens mij zo
enorm belangrijk is. De Here geeft
ons soms verrassende wegen,
maar in Hem kunnen we er ook
op vertrouwen dat het goed is.”

‘nu wil
ik evEn
genietEN
van mijn
wijntje’

› Het was een enorme klus om
draagvlak te krijgen voor die
besluitvorming. Je bent dan bezig met
het totaalplaatje, niet per se met
accenten die je als christelijke partij
zou willen. We zijn geen harde
campagne aan het voeren.” Walter
Koelewijn voegt daar nog aan toe:
“Terwijl we op sommige onderwerpen
heel stevig aan ons standpunt
vasthouden. De zondagsrust
bijvoorbeeld, dat is voor ons erg
belangrijk.”

Rood of blauw
Een andere uitdaging voor de
ChristenUnie in Bunschoten is het
‘ons-kent-ons’ karakter van de
gemeente. Bert Koops was ooit
voetballer. “Hier in Bunschoten ben je
rood van de IJsselmeervogels of blauw
van SV Spakenburg, maar langs de lijn
staan mensen van alle partijen. Of je
hebt met elkaar op school gezeten, of
zit in dezelfde kerk.” “Dat is soms best
lastig”, zegt Alice Kok. Door haar
zangcarrière kennen veel mensen haar.
“Als je op een feestje komt, moet je je

opeens over het één of ander
verantwoorden. Soms zeg ik dan: ‘Nu
wil ik graag even van mijn wijntje
genieten.’ Zo neem ik dan afstand om
te voorkomen dat mijn privéleven ook
om de politiek draait.”
Walter Koelewijn vindt dat ook een
voordeel. “De samenstelling van onze
partij zorgt voor veel herkenning bij de
mensen. Dat helpt om draagvlak te
krijgen en te houden. Dat moet ook,
want we zijn vertegenwoordigers. Hier
in Bunschoten zit je soms als het ware
met het hele dorp om tafel. Dan moet
je dicht bij de burger staan.” Bert Koops
voegt er nog aan toe: “Het maakt het
wel makkelijker om samen weer door
te gaan nadat de hamer gevallen is.”

(Te)gezellig
Met zo’n grote fractie is het nooit saai.
Alice Kok: “Ik kijk altijd uit naar de
fractievergaderingen. Daar kun je in
een veilige omgeving het achterste
van je tong laten zien. Je kunt echt
reflecteren, op jezelf en op elkaar.
Bovendien wordt er enorm veel

Alice Kok - Van de Geest (51)
Is 29 jaar getrouwd en heeft 2 getrouwde dochters.
Levensmotto:
De God des hemels, Hij zal het ons doen lukken. En wij, zijn
knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen.
“Ik ben een echte doener, maar mijn drijfveren zijn niet van
mijzelf. Het is het werk van God dat we doen. Dat is altijd de
motivatie achter wat ik doe.”
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‘Er wordt enorm
veel gelachen’
gelachen op dat soort momenten.”
Walter Koelewijn herkent dat: “Wij zijn
een heel sterk team. Er kan stevig
gesproken worden, maar uiteindelijk
zijn we altijd unaniem in wat we
besluiten. Er is geen jaloezie en
niemand schuift zichzelf naar voren.
Soms is het bijna té gezellig, want de
vergaderingen lopen nogal eens uit.”
Toch heeft de fractie geen eigen kerstof nieuwjaarsborrel op de agenda
staan. Ook die feesten worden in
Bunschoten gezamenlijk met de
andere partijen gevierd.

Tekst: Joke Troost

Wonder
Het is de vraag of de partij na de
volgende verkiezingen nog zo groot is.
De laatste keer werd er na de goede
verkiezingsuitslag ook nog een restzetel
binnen gesleept. “Het is echt verbluffend
wat hier de afgelopen drie jaar gebeurd
is”, zegt Alice Kok. “Als we volgende keer
een paar zetels minder hebben, dan kun
je dat absoluut niet wijten aan ons
functioneren. Dit grote aantal zetels
was simpelweg een wonder.” «

Bert Koops (59)
Is 35 jaar getrouwd, heeft 3
zoons en 2 kleindochters.
Levensmotto:
Sta positief in het leven. Er is zoveel
moois om je heen en je hebt een
geweldig vooruitzicht
“Als je positief in het leven
staat dan functioneer je goed
en heb je ook nog eens plezier.
Ik wil altijd echt zijn. Soms
moet je even afstand nemen
om dat te beoordelen, zodat je
jezelf niet al te serieus neemt.
Ik zeg altijd: ‘Als ik niet meer
mijzelf kan blijven, dan stop ik
met het werk.’”
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Op 26 november kleurde de locatie
‘Hart van Holland’ in Nijkerk voor
een dagje ChristenUnie-blauw.
Het was een feestelijk en
drukbezocht verkiezingscongres,
met onder andere bijdrages van
Jurjen ten Brinke, Matthijn
Buwalda, Kinga Bán en natuurlijk
lijsttrekker Gert-Jan Segers.
Bekijk de bijdrages terug op
www.christenunie.nl/congres

Tijdens het congres zijn de kandidatenlijst
en het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol
realistisch’ voor de aankomende Tweede
Kamerverkiezingen vastgesteld.
Kijk op www.christenunie.nl/verkiezingen
voor meer informatie.
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UPDATE UIT BRUSSEL

Europa in 2016
‘Rustig te midden van woelige baren’ is de lijfspreuk van prins
Willem van Oranje. Voor Europarlementariër Peter van Dalen
(ChristenUnie-SGP) is dit een inspirerend motto: “Want 2016 was
woelig in Europa en daarbuiten: Brexit, vluchtelingen, aanslagen,
minder godsdienstvrijheid en politieke spanningen in Europese
landen. En natuurlijk de verkiezing van Trump in de VS.”

D i acon ale we rk v ak an ties
het hele jaar door in de Achterhoek

een midweek de handen uit de mouwen voor dak- en
thuisloze medemensen die op adem komen.

Van Dalen: “Er is een groei van onbehagen en dan
is de inspiratie van prins Willem geruststellend:
ondanks deze ruwe stormen rustig weten dat God
ons behoedt.”

Gegarandeerd onvergetelijk,
waardevol, verrijkend en verrassend……

…. boek nu via de mail of bel

Economie
Brexit

Giften voor dit diaconale project zijn van harte welkom
Stichting Het Passion
Torenallee 6
6999 DD Hummelo

voor de Kopten in Egypte
en voor andere religieuze
minderheden.

De uitkomst van het Britse referendum is voor
Peter van Dalen moeilijk geweest: “Deze keuze
brengt vooral verliezers, in het Verenigd Koninkrijk
en bij de EU. En Nederland verliest een belangrijke
bondgenoot.” De uittreding vindt waarschijnlijk
plaats in mei 2019, maar de gesprekken over de
exit-condities worden heel spannend. “Ik hoop dat
het VK en de EU er samen het beste van maken: bij
een vechtscheiding heeft niemand baat”, aldus Van
Dalen, die in het Europees Parlement in dezelfde
(ECR-)fractie zit als de Britse Conservatieven en
daardoor dicht bij het (Brexit-)vuur zit.

Tel. 0314 382 462
info@hetpassion.nl
www.hetpassion.nl

Triodos Bank: NL11 TRIO 078.13.22.618

Godsdienstvrijheid

HELPT U MIJ
KIND TE ZIJN?

Werken aan de vrijheid van godsdienst wereldwijd
is een speerpunt van Peter van Dalen: “Ook in 2016
heb ik in nauw contact gestaan met de familie en
de advocaat van Asia Bibi. Er is veel gebeden om
haar vrijlating, maar het gerechtshof in Pakistan
heeft haar zaak weer uitgesteld. Gebed, aandacht
en stille diplomatie blijven nodig. Maar het kán”,
zegt Van Dalen. “Dat zag ik bij de Sudanese Meriam
Ibrahim, die ook vanwege haar geloof gevangen
zat. Zij is vrijgekomen en ik heb haar in 2016
ontmoet. Samen gaan we strijden voor de vrijlating
van Asia Bibi. Daartoe hoopt Meriam in zomer
2017 naar Brussel te komen.” Hiernaast blijft Peter
van Dalen zich inspannen voor de Dalits in India,

STEUN ONS
Maak zo het leven van een kind
met een (meervoudige) beperking
mogelijk in een christelijk tehuis bij
Bethlehem.

Voor de Nederlandse economie
zijn sectoren als transport en
visserij belangrijk. Daarom
spelen die een grote rol in het
politieke werk van Peter van Dalen: “Ik werk met
het bedrijfsleven intensief samen om (economische)
kansen uit te breiden, bijvoorbeeld voor Europese
co-financiering van infrastructuur. Maar ook om
bedreigingen, zoals oneerlijke concurrentie in het
wegvervoer, te weren”.

Peter van Dalen
op werkbezoek
bij een innovatief
textielbedrijf in
Overijssel.

Samen met de visserijsector slaagt Van Dalen er
steeds meer in om de zon te laten schijnen door de
dreigende donkere wolken van de aanlandplicht.
“Stap voor stap komt de EU in de richting van
mijn politieke positie en die van de sector. Ik blijf
knokken voor meer erkenning van innovatieve
visserijmethoden als de pulstechniek. Het komt
hierbij aan op goede samenwerking met bedrijven,
sectororganisaties en met lokale, provinciale,
nationale en Europese overheden.”

Rustig
Terugkijkend op 2016 en vooruitlopend op 2017
blijft het motto van Willem van Oranje inspirerend
voor Van Dalen: “Rustig te midden van de woelige
baren kijk ik uit naar de nieuwe kansen in 2017,
met de steun van de ChristenUnie en de zegen van
de Here God.” «

WWW.JEMIMA.NL
IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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IN GESPREK

IN GESPREK

'Pragmatisme &
bevlogenheid kunnen
goed samengaan'
In de Haagse politiek mag men soms verkondigen dat
Rijnlands ondernemen zijn beste tijd heeft gehad, tijdens
gesprekken met Nederlandse ondernemers ving Carola
Schouten heel andere geluiden op: de principes worden
nog volop toegepast, en met succes.
Alderik
Bos
Rijnlandmodel

Carola
schouten

Gericht op de lange termijn
Doel: bijdragen aan de
samenleving
Belang van aandeelhouders,
werknemers, klanten, etc.
Gedeelde zeggenschap
Solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Angelsaksisch model
Gericht op de korte termijn
Doel: winst en rendement
Belang van aandeelhouders
voorop
Beslissingen door management
en aandeelhouders
Zelfredzaamheid en particulier
initiatief

Voorafgaand aan de publicatie van haar
interviewbundel Rijnland Werkt
Werkt, die ze
samen met Geert Jan Spijker van het
Wetenschappelijk Instituut schreef,
ontmoette ze Alderik Bos, ondernemer
in hart en nieren.
Het Rijnlandmodel schijnt Nederland
met zijn poldermentaliteit op het
lijf geschreven, maar in het politieke
debat lijkt het soms of men in zijn
principes steeds minder gelooft, zegt
CU-Tweede Kamerlid Carola Schouten.
Angelsaksisch ondernemen lijkt de
nieuwe norm. Tot haar verrassing
ontdekte ze dat het in de praktijk
genuanceerder ligt: veel Nederlandse
ondernemers geloven heilig in Rijnland
en werken er vol overtuiging mee.
De Rotterdamse ondernemer Alderik
Bos, die onder de naam Liftintermediair
een adviesbureau runt op het gebied
van liften, beweegt zich over het snijvlak
van de twee modellen. “Ik koester
warme gevoelens voor het Rijnlandse
model, maar ik denk dat we niet aan
Angelsaksische invloeden ontkomen.
Natúúrlijk is het goed om te polderen.
Alleen ga je sneller, maar samen kom je
verder, zeg ik weleens. Om een voorbeeld
te geven: een tijdlang heb ik alle cijfers
van mijn onderneming met medewerkers
gedeeld. Op een gegeven moment ben
ik ermee gestopt; sommigen maakten
zich op basis van de cijfers – overigens
onterecht – zorgen. Tja, dan heeft het een
averechts effect. Mijn mensen zijn liever
met hun vak bezig, ontdekte ik.”

Schouten constateerde in haar rondgang
langs Nederlandse bedrijven dat
uitgerekend die waaromvraag van
Sinek erg leeft, zegt ze. “Overal waar ik
binnenkwam, begonnen ondernemers
met te vertellen over hun missie. Precies
nul keer heb ik gehoord: omdat ik rijk
wilde worden. Of: omdat ik snel geld
wil verdienen. Zonder uitzondering
vroegen de ondernemers zich af wat ze
konden bijdragen aan onze samenleving.
Bijvoorbeeld op het vlak van het milieu, of
op sociaal gebied.”
Toen een boerin Schouten vertelde
over hoe haar bedrijf was overgegaan
op biologisch, sloeg de politica een
enthousiaste toon aan, vertelt ze met een
glimlach. Maar dat bleek te vroeg gejuicht.
“Ik zat meteen op m’n idealistische
stoel, haha. ‘Wat gaaf!’, zei ik. Maar toen
bleek dat het voor haar gewoon de enige
manier was om te overleven.”
Herkenbaar, zegt Bos. “Als je geen
energiezuinige liften maakt, slijt je ze
aan de straatstenen niet. Maar wat heeft
dat met Rijnlandse invloeden te maken?”
Schouten: "Nou, dat het runnen van
een bedrijf heel goed samen kan gaan
met het verwezenlijken van idealen."
Bos: "Ik heb ooit een ex-gedetineerde
in dienst genomen, om dezelfde
redenen. Dat idealisme herken ik, maar
als ondernemer vraag je je ook af wat
je daarvoor terugkrijgt. In mijn geval
was dat een superloyale werknemer.
Pragmatisme en bevlogenheid kunnen
goed samengaan.”

De waaromvraag
Wat Bos maar wil zeggen: je kunt als
ondernemer je bedrijf ook té Rijnlands
willen runnen. Niet dat hij tegen
overleggen is. Zeker niet. “Medewerkers
bij innovaties betrekken is zonder meer
zinvol. Wij voeren geregeld gesprekken
over businessmodellen. Zelf ben ik fan
van managementgoeroe Simon Sinek,
die zegt: ‘It starts with why’
why’. Dat is een
ongelooflijk belangrijke vraag. Waarom
doen we dit? Waarom hebben we dit
bedrijf?”

Tekst: Jasper van den Bovenkamp, Foto: Anne Paul Roukema

Angelsaksische bijsmaak
Schouten vindt het bijzonder dat
ondernemers zoals Bos met hun
bedrijf de samenleving willen dienen.
“Er zijn zoveel manieren om dat
te doen. Ik was op bezoek bij een
investeringsmaatschappij die langjarig
wil investeren en daarnaast met kennis
en kunde terzijde wil staan. Deze
investeringsmaatschappij hanteert
principes waarbij rendement samengaat
met maatschappelijke doelen. En ze zijn

heel succesvol.” Bos: “Ik zie waarheden
in het Rijnlandse, maar ook in het
Angelsaksische model. Stel dat ik een
ideologisch bedrijf wil starten, maar
ik heb geld nodig. Mijn investeerder
zegt: ik doe mee, maar ik wil over vijf
jaar cashen. Dat lijkt mij prima. Hij
helpt mij mijn ideologische plannen
uit te voeren en hij pakt na vijf jaar z’n
rendement.” Schouten: “Deze casus lijkt
me vrij onschuldig. Maar als je ziet hoe
sommige investeringsmaatschappijen
bedrijven als vehikel gebruiken
om snel geld te maken, dan vind
ik dat zorgwekkend. Vaak werd het
goedgepraat met een excuserend ‘zo
werkt de wereld nu eenmaal’. We
hoeven ons niet neer te leggen bij dit
eenzijdige denken; daarin weet ik me
geruggesteund door de vele gesprekken
die ik met Nederlandse ondernemers
heb gevoerd.” «
Nieuwsgierig naar de gesprekken die Carola
Schouten en Geert Jan Spijker voerden met
ondernemers van bijvoorbeeld Shell, Rijk
Zwaan, Breman en Van Oord? Bestel vanaf
24 februari de bundel Rijnland Werkt via
wi.christenunie.nl.

Rijnland werkt
Wij nodigen u van harte uit voor het
economiecongres ‘Rijnland werkt’ op
vrijdag 24 februari 2017. Is er toekomst
voor het Rijnlandmodel in een markt

r
waarin winst en groei steeds belangrijke
elegd
wegg
hierin
is
lijken? En welke rol
voor de overheid? Daarover praten
wij graag met u door tijdens het
economiecongres op 24 februari.
Tijdens het congres zal ook de bundel
Rijnland Werkt worden gepresenteerd.
VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer zal
een eerste exemplaar van het boek in
ontvangst nemen.
Geef u nu vast op via:
wi.christenunie.nl/rijnland
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Wie maak jij lid?
Laat je vrienden zich aanmelden als
verkiezingslid en ontvang zelf gratis
de Bonhoeffer-glossy!
Stuur ze naar www.christenunie.nl/wordlid om
zich aan te melden.

De RMU verbindt christenen

Het is een actueel thema in politieke discussies: méér omzien naar elkaar. De RMU brengt dit voluit
Bijbelse principe in de praktijk. Hoe? Door christenen op de werkvloer te verbinden en individuele
werknemers met problemen bij te staan. Sluit je nú aan via www.rmu.nu.

Word lid op
www.rmu.nu

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu | www.rmu.nu

Waarom Woord
en Daad?

sponsor een kind
op weg naar zelfstandigheid!

€ 0,

99

Voor
per dag steunt u een kind in Afrika, Azië of Midden- en Zuid-Amerika,
en daarmee indirect een gezin. Meld u aan als sponsor en maak het verschil!

Een kind sponsoren?
www.woordendaad.nl/actiecumagazine

Ook voo
kerken r
en
scholen
!

Stichting Woord en Daad | Postbus 560 | 4200 AN Gorinchem
sponsoreenkind@woordendaad.nl | www.woordendaad.nl/actiecumagazine | IBAN: NL64 RABO 0385487088

• Christelijk onderwijs voor
alle sponsorkinderen!
• 92,5% van uw sponsorbijdrage wordt besteed aan
uw sponsorkind!
• 94% van onze sponsors
is tevreden tot zeer
tevreden!
Let op: Als u voor 31
december een kind
sponsort via de genoemde
actielink ontvangt u een
waardebon t.w.v. €7,50 te
besteden bij een van onze
kringloopwinkels.

Op = Op

“Nieuwe leden ontvangen
gratis mijn nieuwe boek bij
een verkiezingslidmaatschap”

Word lid

voor slechts

€15,-

tot eind 2017
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mijnschoolisbijzonder.nl

#mijnschoolisbijzonder

Bijzonder onderwijs is iets unieks. Het zorgt ervoor dat alle
kinderen naar een school kunnen die past bij de levensovertuiging
en onderwijsvisie van de ouders. In 2017 bestaat het bijzonder

Toen mijn vrouw en ik veertien jaar geleden besloten om naar het westen

onderwijs 100 jaar en dat willen we vieren!

van Nederland te verhuizen, gingen we niet op zoek naar een huis. Wij gingen als eerste
op zoek naar een school voor onze twee jongens die in de basisschoolleeftijd waren.

We hebben verschillende scholen
in Zuid-Holland bezocht en een
keuze gemaakt waar we heel blij
mee waren. Pas daarna gingen we
op zoek naar een ‘bijpassend’ huis
in dezelfde plaats.
Een school die bij je past en die
past bij wat je zelf wilt meegeven
aan je kinderen. Er is toch niet
veel dat belangrijker is dan dat? In
Nederland hebben we vrijheid van
onderwijs en gelijke bekostiging
van openbaar en bijzonder
onderwijs. Dankzij dat systeem,
dat verankerd ligt in Artikel 23 van
de grondwet, hebben ouders een
ruime keuze aan denominaties,
pedagogisch-didactische visies en
andere bijzondere kenmerken van
scholen bij hen in de buurt.
Verschillende partijen in de
Tweede Kamer willen af van het
“door de overheid gefinancierde
religieus onderwijs”, zoals
de SP en VNL dat noemen.
En ook de VVD is, bij monde
van staatssecretaris Dekker,
van mening dat “het huidige
systeem voor het oprichten
van nieuwe scholen, waarbij
naar levensovertuiging wordt

gekeken, niet meer strookt met
de belangstelling van ouders en
leerlingen”.
Uit onderzoek blijkt dat meer dan
80% van de ouders in Nederland
tevreden of zeer tevreden is over
het keuzeaanbod van scholen. En
uit onderzoek in opdracht van het
ministerie zelf blijkt dat ouders
in groten getale nog altijd bereid
zijn om hun kind verder te laten
reizen voor een school met de
denominatie die bij ze past. En
dat zijn niet alleen kerkgangers,
maar ook ouders die het belangrijk
vinden dat kinderen de normen en
waarden meekrijgen waarop ons
land en onze samenleving in de
afgelopen eeuwen zijn gebouwd.
Niet voor niets zit twee derde van
alle basisschoolkinderen nog altijd
op een bijzondere school.
De ChristenUnie staat pal voor
het christelijk onderwijs en het
recht op gelijke bekostiging. In
de komende maanden is het
belangrijk om op een positieve
manier aandacht te vragen
voor het bijzondere systeem in
Nederland waarbij iedereen de
kans heeft een school te kiezen –

eppo bruins
Tweede Kamer fractie

of op te richten – die bij hem of
haar past. Daarom zijn we de actie
#mijnschoolisbijzonder gestart. Op
de website mijnschoolisbijzonder.nl
kunnen leraren, ouders of
leerlingen een berichtje
achterlaten over wat hun school
zo bijzonder maakt. De mooiste
bijdragen willen we gaan
bundelen in een boek. En zo luiden
we 2017 in: het eeuwfeest waarin
we vieren dat het 100 jaar geleden
is dat het bijzonder onderwijs op
dezelfde manier door de overheid
werd bekostigd als het openbaar
onderwijs. Met deze positieve actie
laten we zien dat het christelijk
onderwijs actueel, relevant en
springlevend is.
Tegelijk zullen we in de Tweede
Kamer hard aan het werk blijven
om staatssecretaris Dekker (en
zijn opvolger) steeds aan de
tand te voelen over de reeks
wetsvoorstellen die worden
voorbereid door het ministerie.
Bij iedere stap moeten we alert
reageren om ervoor te zorgen
dat christelijke scholen – en met
name kleine scholen in de regio –
kunnen blijven voortbestaan.

Juist nu de toekomst van het bijzonder onderwijs onder druk staat willen
we aan iedereen laten zien hoe waardevol bijzondere scholen zijn.

Meld je school aan en ontvang het e-book met
daarin de meest bijzondere scholen.

actie!

Op onze site kun je een foto van je school of klas uploaden met daarbij
een korte tekst waarom jouw school bijzonder is. Dit wordt gebundeld
in het e-book over 100 jaar bijzonder onderwijsbekostiging dat begin
2017 verschijnt. Zo brengen we samen de waarde in beeld die in 100 jaar
in het bijzonder onderwijs is ontstaan.
Doe mee via: mijnschoolisbijzonder.nl
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Ik geloof in
de geboorte van
Jezus
Houd
geloof in
leven

@eppobruins

Steun de EO en ontvang een welkomstgeschenk naar keuze. Ga naar eo.nl/helpmee
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Van idealist naar

‘Als missionair

Bewogen
realist

werker moet je geen
control freak zijn’

Hij is een lichtend voorbeeld
van hoe christenen hoopvolrealistisch met de poten in
de modder kunnen staan.
En modderig kan het zijn,
daar in Amsterdam-Noord.
Voorganger Jurjen ten Brinke
– spreker op het afgelopen
verkiezingscongres – is
meerdere malen bedreigd,
maar blijft daar nuchter
onder. “In Nederland is
afgelopen decennia nog
geen kerk in de fik gegaan
of iemand om zijn geloof
vermoord. Iemand moet de
eerste zijn, maar ook dan

Jurjen kent het klappen van de zweep.
Ziekte is in zijn familie altijd dichtbij
geweest. Zijn vrouw werd door malaria
doodziek toen Jurjen in West-Papoea
afstudeerde van zijn universiteitsstudie
Tropische Landbouw; zijn moeder
is drie keer dodelijk ziek geweest,
en hijzelf zou met een open rug
geboren worden, wat tot ieders
verwondering niet gebeurde. Saïd, een
geestelijke zoon van hem, overleed
aan een hersentumor, een half jaar
na zijn bekering. 22 jaar oud. “Deze
gebeurtenissen hebben mij gedwongen
te accepteren dat ik niet alleen hoopvol
maar ook realistisch moet zijn: we
leven in een gebroken wereld. Ik
vergelijk mijn situatie weleens met
die van vervolgde christenen. Ook ik
heb met bedreiging te maken gehad.
‘We branden je kerk af’, of ‘We weten
waar je kinderen op school zitten’. Een
sms’je met: Als jullie nog eens moslims
dopen, ontploft er een bom. De politie
heeft dit nagetrokken en het bleek niet
uit jihadistische kringen te komen. Op
zulke momenten ben ik blij met mijn
ratio. Ik ben niet bang aangelegd, en in
Nederland is tot op heden geen kerk
in de fik gegaan en niemand om zijn
geloof vermoord, eentje moet de eerste
zijn. Als ik dat moet zijn, zij dat zo. Ik
zoek het niet. Maar mijn conclusie is
dat we blijkbaar goed werk doen.” ›

is God er.”
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Lijst met ‘roepingssignalen’

‘Zestig
procent
bezocht tien
jaar geleden
geen kerk’

› “Een zéér warm nest”, noemt Jurjen zijn
gezin van afkomst met nadruk. De
belangrijkste les die hij van zijn ouders
meekreeg, is het levensmotto van zendeling
William Carey: verwacht grote dingen van
God, onderneem grote dingen voor God. Zijn
ouders, lid van de Gereformeerde Gemeente,
zijn hiervan het levende voorbeeld. Frappant
genoeg hebben vader en zoon elkaar zonder
voorkennis genomineerd voor de
rechtbrengerslijst van de Goot500. “Mijn
vader wil pertinent met zijn poten in de
modder staan. Als maatschappelijk werker
heeft hij talloze huwelijken gered. Door
hartfalen van mijn moeder konden zij niet
de zending in – de geschiedenis herhaalt
zich. Zo werden mijn ouders

bijbelsmokkelaars, dus ik ben tot het IJzeren
Gordijn viel altijd op vakantie gegaan in
campers met dubbele bodem. Ikzelf heb tot
mijn 27e voor Stichting Gave met
vluchtelingen gewerkt. Toen we daarna het
verzoek kregen om naar Amsterdam-Noord
te komen, stonden we niet te springen; het
was de laatste plek waar we naartoe wilden.
De signalen waren echter té duidelijk: van
een ouderling die bad voor mensen die hun
roeping niet beantwoordden, tot een
tijdschrift met ‘Liefde voor Amsterdam’ op
de cover dat per ongeluk bij ons werd
bezorgd. Zo heb ik een lijst met 21
‘druppeltjes’ die samen onze roeping
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vormen. Mijn vader leerde mij dat je voor
bedieningswerk niet moet solliciteren; ze
moeten niet de beste maar de juiste hebben.
Er waren negentien sollicitanten, plus onze
brief waarin we ons slechts beschikbaar
stelden. Na drie rondes bleven wij over.”

verdwijnt. Mooi! En als ik Gert-Jan Segers in
een tv-programma heb gezien, app ik dat ik
voor hem bid, en hij bidt ook voor mij.”
Jurjen is verheugd met ChristenUnie-senator
Roel en zijn vrouw Tjitske Kuiper als
gemeenteleden van zijn kerk. “Zij wonen in
een huis met studenten en pasbekeerde
jongeren, onder wie een loeisterke dove gast
van dertig. In de zoektocht naar werk voor
hem ben ik al tien keer tegen muren
opgelopen, nu is Roel er zelf achteraan
gegaan. Zoiets helpt hem als politicus ook,
en zou niet gebeuren als hij – met alle
respect – in zijn twee-onder-een-kapwoning
in Barneveld was blijven wonen.”

Verzoeningsgesprekken
Jurjen stipt drie ontwikkelingen uit de
afgelopen tien jaar aan die Hoop voor Noord
karakteriseren. “We zijn een multiculturele
kerk, met onder meer Iraniërs, Afrikanen,
Surinamers, Koerden, Pakistanen en Indiërs.
Vanaf dag 1 hebben we daarom ingezet op
taalgroepen: een samenkomst of huiskring
met mensen uit dezelfde cultuur. Zo kunnen
mensen uit verschillende culturen het geloof
op hun eigen manier kunnen beleven. Als
Afrikanen enthousiast op een trommel
roffelen, kan dat op zoekers in een zondagse
dienst vervreemdend overkomen. Door die
cultuurverschillen moeten we elkaar
geregeld genade betonen. Een Nederlandse
zuster zei eens tegen een Iraanse meneer die
bij de ingang flyers uitdeelde: ‘Je staat er wat
ielig bij, dat kan enthousiaster!’ Ze bedoelde
dat positief, maar het gevolg was dat ik een
verzoeningsgesprek tussen die twee moest
organiseren, anders zouden we die Iraniër
nooit meer terugzien. Zulke gesprekken voer
ik bijna wekelijks.”
Als tweede ontwikkeling noemt Jurjen het
besluit om mensen niet naar de kerk te
willen leiden, maar God naar de mensen te
brengen. Het resulteerde in buurtwerk vanuit
buurthuizen. “En tot slot: we werken met
mensen uit de buurt die Jezus niet
persoonlijk kennen, maar ons werk wel
waarderen en zelf meedoen. Ja, dan gaat er
weleens iets mis, maar als missionair werker
moet je geen control freak zijn; werk vanuit
vertrouwen.”

Eén of ander eiland

‘Als ik
me zorgen
maak, app ik
Gert-Jan of
Joël’

praktijk. Wat Merkel zei vond ik zo mooi:
bezoek weer eens een kerkdienst, ofwel: ken
je eigen identiteit. Dan voel ik me gezegend
dat zestig procent van onze kerkbezoekers
tien jaar geleden geen kerk bezocht. Ik
herken me ook erg in het boek van Stefan
Paas die schetst hoe Nederlandse christenen
steeds meer in vreemdelingschap komen te
leven, pelgrims worden. We gaan terug naar
hoe het was, ondanks dat Nederland
afgelopen honderd jaar in een luxepositie
verkeerde en de bijnaam ‘Israël van het
Westen’ had. We moeten inleveren, maar dat
is geen ramp.”

Ben je fan van de ChristenUnie?
“Ja! Ik kan me erg vinden in haar agenda op
het vlak van de vluchtelingenproblematiek
en ontwikkelingssamenwerking. De lijntjes
met de partij zijn kort. Als ik me ergens
zorgen over maak, app ik Gert-Jan of Joël.
Een paar weken geleden ving ik via mijn
broertje, een politieagent, signalen op dat er
stelende Marokkanen in AZC’s waren. Ik
belde Gert-Jan hierover en zei: ‘Die mensen
krijgen nota bene negentienhonderd euro
vertrekpremie, dat kan niet!’ Gisteren hoorde
ik de staatsecretaris zeggen dat die premie

Overheerst hoop of zorg als je naar
Nederland kijkt?
“De zorg, vooral voor de nieuwe generatie.
Mijn kinderen. De snelheid waarin zij leven,
het impact van internet, de
oppervlakkigheid, de afwezigheid van grote
verhalen… Maar: als christen blijf ik hoopvol.
Met God aan mijn zijde ben ik letterlijk niet
bang; dat is voor mij geen theorie, maar

Tekst: Wilfred Hermans, Foto's: Eljee Bergwerff

Tijdens het verkiezingscongres sprak Jurjen
over Paulus die schipbreuk lijdt onderweg
naar Rome. “Paulus vertelt dat God hem
heeft beloofd dat iedereen veilig aan wal
komt. ‘We zullen stranden op een of ander
eiland’, zegt ‘ie, ofwel: hij weet niet hoe het
goed komt, wel dát het goed komt. Als
christenen hebben wij te lang geroepen dat
we precies weten hoe het zit, maar we
worstelen net zo goed als iedereen. Tegelijk
raadt Paulus de schepelingen aan iets te eten
omdat ze straks misschien een stuk moeten
zwemmen. Een prachtige combinatie van
geloof, hoop en nuchter verstand!”

Kerst
Over een maand is het ook in AmsterdamNoord Kerst. De voorganger gelooft heilig in
de persoonlijke benadering. “We zetten alles
in op een kerstavond waar half seculier
Amsterdam naar verlangt. Mét traditionele
kerstliedjes, want toen we eens moderne
liedjes probeerden, liepen mensen boos weg.
Uiteraard probeer ik een kerstboodschap te
brengen die raak is. Als mensen daarna
zeggen: ‘Verrek, het lijkt alsof dat oude
verhaal nog steeds geldig is’, denk ik: hé, yes!
Daarbij zijn er inmiddels tien gezinnen uit
onze kerk die hun huis openen voor mensen
die anders geen Kerst vieren, of alleen zijn.
In de kerk hangt een lijst waarop mensen
zich kunnen inschrijven voor zo’n plek. Het
idee dat je straks Amsterdam-Noord van
bovenaf bekijkt en dan tien huizen ziet waar
zo Kerst wordt gevierd… Top!” «
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Echt navolgen..?

SAMEN VOOR

GELIJKE

Daar liep ik naast m’n dochter de bioscoop uit.
Met een vervelend gevoel. Eigenlijk wist ik het wel,
met m’n grote mond. Ik zou het anders moeten
doen. Meer. Intenser.

KANSEN

Mijn dochter doet Internationale
Ontwikkelingsstudies en ze nodigde me uit voor
een avondje film. “Pa, we gaan naar TONY, de film
over het ontstaan van Tony’s Chocolonely, die
eerlijke repen.” Dat zo’n vader-dochter uitje me zo
aan het denken zou zetten over echte navolging
had ik niet kunnen vermoeden.
Ergens wist ik het natuurlijk wel: Van de
kindslaven op de cacaoplantages, van de argeloze
chocolade-eters en van de chocolademakers die
geen verantwoordelijkheid voelen of nemen.
TONY vertelt het verhaal van journalisten die het
anders willen en tegen de stroom van de industrie
in gaan ondernemen.
Terwijl ik me voorbereid op de kerstinkopen
dreunt de film na. Wat mag het kosten? En wat
houden de mensen die de ingrediënten van mijn
kerstmaal maken eraan over?

ONDERWIJS
VOOR IEDEREEN

Foto: Johanna de Tessieres

Do
voo neer
r ge
kan lijke
sen

Ik moest denken aan het boekje ‘Van Geven naar
Delen’. Het beschrijft de zoektocht van christelijk
Nederland naar zin en onzin van geven aan
goede doelen. Waarom geven christenen aan
goede doelen? Is het oprechte betrokkenheid of
het afkopen van schuldgevoel? En beïnvloedt
geefgedrag iemands leefgedrag? Wat mag geven
kosten?

Reageren op deze column?
worldservants.nl/christenunie

te zetten. Wat betekent het dan voor mij als ik
discipel van Jezus wil zijn? Hoe kan ik navolger
van Zijn voorbeeld zijn?
Handelingen 2 is er helder over: ‘Alle gelovigen
kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat
ze hadden. Ze verkochten hun bezittingen en het
geld gaven ze aan iedereen die het nodig had.’ De
wereld zou er compleet anders uitzien als we zo
zouden leven. Het lijkt me fantastisch. Ik droom er
wel eens van. Maar om het te doen?
We hebben het er regelmatig over bij World
Servants. Welke verandering willen we zien bij
‘onze’ Nederlandse jongeren die zich inzetten in een
ontwikkelingsland? We noemen het bouwen aan
verandering als ze een school of kliniek bouwen.
Dat gebouw is de zichtbare gift. Maar de echte
verandering zien we daarna in het dagelijks leven
van de jongere. De stap buiten hun comfortzone is
vaak een startpunt om echt ‘na te volgen’.
Wat een comfortabel filmavondje had moeten
worden, werd een stap buiten míjn comfortzone.
Mijn leef- en geefgedrag ligt onder de loep. Geef ik
voldoende? Hoe consumeer ik verantwoordelijk?
En ben ik er dan of moet er nog meer veranderen?
Ik ben benieuwd naar uw reactie. In alle
eerlijkheid. Misschien wéét ik het wel, maar
doe ik het (nog) niet.

Jan Bosman
Die gedachte houdt me bezig. Juist nu, rond Kerst.
Het Kind Jezus was niet ‘zomaar een gift’. Nee,
God had er álles voor over om ons te redden. Zijn
Zoon gaf ons niet het voorbeeld om vrijblijvend
uit te delen (‘hier heb je een euro’). Hij gaf zijn
leven om voor ons de weg naar God weer open

Directeur World Servants

Light for the World zet zich in voor kinderen zoals Nicole.
Met uw steun maken we scholen toegankelijk, zodat alle kinderen,
mét of zonder handicap samen naar school kunnen.
We willen een wereld met gelijke kansen voor iedereen.
Doet u mee met uw donatie? lightfortheworld.nl/doneer

Het Kind Jezus was niet ‘zomaar een gift’.
Nee, God had er álles voor over om ons te redden.
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Wil je weten hoe het zit?

Agenda

Colofon

21 januari 2017
Open Dag & Campagne-aftrap
Den Haag
www.christenunie.nl/opendag

Redactie

Giften

Jop Douma (hoofdredacteur),

De ChristenUnie

Floris Spronk (eindredacteur),

steunen met uw gift?

Menno van Hulst, Tjitske Kuiper

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18

– De Haan, Geert Jan Spijker.

t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

Met medewerking van

Lidmaatschap

Anne Paul Roukema

Het lidmaatschap valt samen

www.inhisimage.nl

met het kalenderjaar. Opzeggen

Wilfred Hermans

kan alleen schriftelijk voor 30

www.wilfredhermans.nl

november bij de ledenadministratie:

Jasper van den Bovenkamp

ledenadministratie@christenunie.nl

www.vakmaten.nl

Alle mutaties worden door de

Joke Troost

ledenadministratie per e-mail of

www.preciouspeoplemedia.nl

per post aan u bevestigd.

24 februari 2017
Economiecongres Ervaringen van ondernemers

Open Dag

21 januari
Den Haag
Campagne-editie

met het Rijnlandmodel
http://wi.christenunie.nl/rijnland

20 mei 2017 (onder voorbehoud)
35e partijcongres

Eljee Bergwerff
www.eljee.nl

Lunteren

De ChristenUnie registreert

Het ChristenUnie Opleidingscentrum presenteert:

‘Welkom bij de ChristenUnie’

Concept, vormgeving

NAW-gegevens van alle leden.

en beeldbewerking

Zorgvuldig geselecteerde derden

Redmatters

mogen onze leden af en toe

www.redmatters.com

gerichte aanbiedingen doen.
Vragen of bezwaar? Bel onze

Contact

De Open Dag bied je een uniek kijkje achter de
schermen van de Tweede kamer. We laten je dan
graag onze werkplek zien. Tot dan!

Speeddaten met Kamerleden
Vragenuurtje
Workshops
College Tour
Escaperoom met Kamerlid
En er is nog veel meer te doen!

Postbus 439,

Kijk op www.christenunie.nl/cursus
voor meer informatie.

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18

De omslag en het binnenwerk zijn

www.christenunie.nl/contact

FSC gecertificeerd, dat wil zeggen

Op = op

3800 AK Amersfoort

Papier

Tel. 033 4226969

De ChristenUnie heeft voor

info@christenunie.nl

haar magazine een bewuste
keuze gemaakt wat betreft papier.

dat het papier is vervaardigd uit
CBB

hout dat komt uit verantwoord

Contributie-inning 2017

ChristenUnie magazine verschijnt

beheerd bos. Daarbij is bij de

in braille en audio bij het CBB.

productie van het binnenwerk

De contributies voor 2017 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2016.

Tel. 0341 565 499

gebruikgemaakt van 60% recycled

Leden die per factuur betalen, ontvangen deze eind januari. Voor
leden die een machtiging hebben afgegeven, geldt het volgende
incassoschema:

papier en 40% nieuwe vezels.
Druk
Boemerang DM

Jaarbetaling

Kwartaalbetaling

Wanneer?

Rond 27 jan

Rond 27 jan/ apr/ jul/ okt

Hoofdlid

€ 51,00

4 x € 12,75

Advertenties

Reductielid

€ 22,00

4 x € 5,50

Theo Wijbenga (Media Advys)

Gezinslid

€ 25,00

4 x € 6,25

Tel. 0511 789 319

Combilid

€ 34,50

2x € 8,62 en 2 x € 8,63

adverteren@christenunie.nl

U herkent een incasso van de ChristenUnie op uw bankafschrift

Bestel je toegangskaart op: www.christenunie.nl/opendag

ledenadministratie.

Na deze stoomcursus kun je iedereen
overtuigend uitleggen waarom je op de
ChristenUnie stemt, en waarom dat voor de
ander ook een goede optie is.

Gert-Jan Segers

To do lijst

NAW-gegevens

Het volgende ChristenUnie

aan het volgende incassanten-ID: NL06ZZZ320805510000.

magazine verschijnt in

Het machtigingskenmerk begint met de letters “CU”, gevolgd

februari 2017.

door enkele cijfers, en eindigt met uw lidnummer.
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Wij wensen
u een gezege
nde
Kerst en een
hoopvol 2017
!

‘Ik ben gekomen om
hun het leven te geven
in al zijn volheid’
Jezus Christus

