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VOORWOORD

Deze zomer zullen
we niet snel vergeten
Mijn eerste echte vakantiedag was de dag van
de vliegramp MH17. Ik had die middag nog even
contact met onze minister-president.
We wensten elkaar een goede vakantie
toe. Binnen een uur zag alles er totaal
anders uit. Wat een leed en intens groot
verdriet. Geweldig wel om te zien hoe
we dit als land hebben opgepakt. De
dag van nationale rouw zal niet snel
vergeten worden.
Rustig is het daarna niet meer geworden.
Niet alleen de vliegramp en de situatie
in de Oekraïne vroeg onze dringende
aandacht, ook de crisis in het MiddenOosten houdt ons bezig. Verschrikkelijk
om te zien hoe de situatie in Gaza ook in
Nederland voor toenemend antisemitisme zorgde. Uit volle overtuiging
heb ik namens de ChristenUnie mijn
naam gezet onder een grote advertentie
in de Telegraaf tegen jodenhaat. De
religieuze zuiveringen in Noord-Irak
zorgden voor veel verbijstering. Als
ChristenUnie vragen we hier al veel
langer aandacht voor. Mede ook naar
aanleiding van de reizen van Joël
Voordewind naar dit gebied. Voor ons
blijft het een belangrijk onderwerp om
ons politiek mee bezig te houden. Onze
vervolgde broers en zussen moeten op
ons kunnen blijven rekenen.
Ik merkte deze zomer dat het leed in
de wereld me eigenlijk wat te veel werd.
Welke kant je ook op keek, overal was
ellende. Het maakt je stil en ook
verdrietig.

Daar kwamen ook nog eens berichten
van overlijden uit de kring van de
ChristenUnie bij. Zoals het onverwachte
sterven van Ypie Spoelstra, fractievoorzitter ChristenUnie Achtkarspelen.
Of het overlijden van de altijd zo
betrokken Michiel Niemeijer, oudraadslid ChristenUnie/SGP Den Haag.

“Onze vervolgde broers
en zussen moeten op
ons kunnen blijven
rekenen.”
Misschien ontroerde me het daarom zo
toen ik eind van de zomer werd toegezongen door Elly en Rikkert. Staande
voor hun huis zongen ze me toe eerst
het Koninkrijk van God te zoeken en
Zijn gerechtigheid. Maar ook dat al mijn
haren zijn geteld. In één klap stond ik
weer in de goede modus voor dit
nieuwe politieke seizoen. Dat wens ik
ook u allen toe. Dienstbaar zijn in Gods
Koninkrijk vanuit het besef dat
uiteindelijk alles in Zijn hand geborgen
is. Aan de slag!

Arie Slob
Voorzitter Tweede
Kamerfractie ChristenUnie
@arieslob
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De
ChristenUnie
is in beweging
Zo ook ons ledenblad.
Handschrift heet voortaan
ChristenUnie Magazine:
dikker, met een frisse
opmaak en iets ander
formaat. Want de
ChristenUnie kan niet
zonder u, haar leden, en
met dit vernieuwde
ledenblad willen we extra
investeren in onze trouwe
achterban. Hiermee hopen
we u nog beter te kunnen
laten zien waar de
ChristenUnie mee bezig is
en wat we doen met uw
stem en steun. We hopen
dat u het met plezier leest.
Wilt u reageren? Heeft u
nog tips voor ons nieuwe
blad? Mail ons dan op
magazine@christenunie.nl

De redactie
P.S. Wilt u ook onze maandelijkse
nieuwsbrief ontvangen?
Geef dan uw e-mailadres op via
www.christenunie.nl/email
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Waar heeft de christenunie zich
de laatste tijd voor ingezet?
In de afgelopen vier maanden hebben de ChristenUnie-politici in
Den Haag zich met vele zaken beziggehouden. Hier willen we kort
enkele belangrijke punten voor u op een rijtje zetten.

Duidelijkheid over
de gevolgen van
privatisering

Vrijlating ter
dood veroordeelde
Sudanese vrouw

Verzet tegen
het leenstelsel voor
studenten

Eerste Kamerlid Roel Kuiper
presenteerde dit voorjaar zijn
nieuwste boek: De terugkeer
van het algemeen belang.
Privatiseringsverdriet en de
toekomst van Nederland.
Het boek gaat over de gevolgen
van de privatiseringspolitiek
van de afgelopen dertig jaar en
hoe de overheid in samenspraak
met burgers, instellingen en
bedrijven het algemeen belang
beter kan behartigen.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft zich maandenlang
ingezet voor de vrijlating van de
ter dood veroordeelde christin
Meriam Ibrahim. Regelmatig
riep hij het kabinet op om druk
te zetten op de regering in
Sudan. Ook overhandigde hij
samen met andere organisaties
130.000 handtekeningen aan de
Sudanese ambassadeur. Eind
juli kwam gelukkig het nieuws
dat Meriam met haar gezin kon
vertrekken uit Sudan.

Op initiatief van Tweede
Kamerlid Carola Schouten
debatteerde de Tweede Kamer in
juni over het leenstelsel voor
studenten. De ChristenUnie is
faliekant tegen. Schouten: “Dit
‘studieschuldenstelsel’ stort
studenten in de schulden en zet
kwetsbare groepen op achterstand.” Helaas bleek toch een
meerderheid in het parlement
voor de nieuwe maatregel te
zijn.

Lees meer op:
www.christenunie.nl/
privatisering
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Lees meer op:
www.christenunie.nl/
meriam

Lees meer op:
www.christenunie.nl/
studentenleenstelsel
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Vluchtelingen
een stem geven

Tegengaan van
voedselverspilling

Verzet tegen
de mantelzorgboete

Partijleider Arie Slob was
begin mei in Ethiopië om daar
Zuid-Sudanese vluchtelingen te
ontmoeten en hun uitzichtloze
situatie onder de aandacht te
brengen. Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking
Lilianne Ploumen maakte eind
mei na vragen van Slob bekend
vijf miljoen euro vrij te maken
voor de Zuid-Sudanezen.

Tweede Kamerlid Carla DikFaber werkt aan een initiatiefwet
om voedselverspilling tegen te
gaan. Door deze ‘Good Samaritan
law’ kunnen supermarkten niet
meer aansprakelijk worden
gesteld als ze voedsel weggeven
aan de voedselbank. Dik-Faber:
,,Er zijn nu 70.000 gezinnen in
Nederland die afhankelijk zijn
van de voedselbank. Terwijl er
bij de supermarkten jaarlijks
voor 2 miljard euro aan voedsel
wordt weggegooid.”

Bij de behandeling van de
Participatiewet en de Wet Werk
en Bijstand in de Eerste Kamer
heeft ChristenUnie senator
Peter Ester zich zwaar verzet
tegen de mantelzorgboete.
Uiteindelijk werd door
staatssecretaris Jetta Klijnsma
toegezegd om de maatregel nog
eens breed te onderzoeken en
minimaal een jaar uit te stellen.
Ester: “Ik hoop dat geldt: van
uitstel komt afstel.”

Lees meer op:
www.christenunie.nl/
zuidsudan

Lees meer op:
www.christenunie.nl/
mantelzorgboete

Lees meer op:
www.christenunie.nl/
voedselverspilling

Bescherming van vrouwen
Hoerenlopers kunnen straks een boete of celstraf krijgen als ze seks
hebben met een prostituee die onder dwang moet werken. Tweede
Kamerlid Gert-Jan Segers kwam in juli met een wetsvoorstel om dat
te regelen. Het OM en de politie zitten er met smart op te wachten,
een belangrijke stap in de strijd tegen mensenhandel en prostitutie.
Lees meer op: www.christenunie.nl/mensenhandel

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

www.facebook.com/christenunie

www.christenunie.nl/nieuwsbrief

ChristenUnie Magazine
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Koorddansers
Kunnen politiek en muziek van elkaar leren?
ChristenUnie magazine brengt Arie Slob samen
met het markante zangduo Elly en Rikkert
voor een open gesprek over muziek,
politiek, koorddansen en jezelf blijven.
Balans
Elly en Rikkert wonen in Drenthe, verscholen
tussen de velden. Het is even zoeken. We
worden hartelijk welkom geheten in een
sfeervol huis vol boeken en muziekinstrumenten. De koffie staat klaar.
“Hoe doe je dat eigenlijk Arie”, steekt Elly
van wal. ,,Ben je niet heel druk? Nu zit je
weer hier bij ons, en dan ben je weer in Den
Haag.” Rikkert vult aan: ,,In de tijd dat wij
veel optraden hadden we altijd iemand in
huis die voor de kinderen zorgde. Het was
vaak koorddansen om werk en een gezond
gezinsleven in balans te houden. Ik vraag me
van politici altijd af hoe ze dat klaarspelen.”

Foto’s: Anne Paul Roukema

Arie: ,,Je groeit erin, dat is bij jullie
waarschijnlijk ook zo gegaan. Mijn vrouw en
ik hebben die balans daarin gevonden. En
ondertussen zijn bijna alle kinderen
uitgevlogen. De jongste is alweer bijna
negentien.” Elly kijkt verbaasd. ,,Je lijkt nog
zo jong”, zegt ze. ,,We waren er ook vroeg
bij”, lacht Arie.
,,Maar wat je vraag over balans betreft, ik
heb een vrouw die van wanten weet. Samen
hebben we het voor elkaar gekregen.
Dagelijks heen en weer reizen naar Zwolle
bleek te zwaar, soms wordt het middernacht.
Daarom heb ik voor door de week een
appartement in Den Haag, dat geeft veel
meer rust.”

Koorddansers
,,Als christen in de politiek zit je eigenlijk
ook op een soort koorddansplek”, filosofeert
Rikkert. ,,Aan de ene kant denkt de politiek
in macht. Hoe meer stemmen, hoe meer
mogelijkheden. Aan de andere kant ben je
als christen een vertegenwoordiger van die
‘mislukkeling’ die aan het kruis hing, waar
de verlossing is gebeurd. Wij hebben als
muzikanten op een bepaalde manier
hetzelfde. Je valt onder de amusementsindustrie en moet mensen iets geven dat
leuk is. Aan de andere kant wil je ook dingen
die niet leuk zijn benoemen. Ik heb wel
waardering voor hoe de ChristenUnie zich
opstelt. Jullie letten op de cijfertjes, maar
komen ook met sociale maatregelen.”
Cijfers zijn belangrijk, die moeten kloppen,
beaamt Arie. Maar daarachter gaan mensen
en keuzes schuil. ,,We proberen te laten zien
welke keuzes wij maken. In afgelopen jaren
bijvoorbeeld door een tegenbegroting te
presenteren en door onze inbreng bij de
verschillende akkoorden. Daaruit blijkt dat
we opkomen voor zwakken, gezinnen
ondersteunen en Nederland duurzamer
willen maken.” ›

ChristenUnie Magazine
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“Soms zijn
we gospel, en
soms weer
niet. Mensen
weten niet zo
goed wat ze
met ons aan
moeten”

› Arie komt nog even terug op het beeld van
de balancerende koorddanser. ,,Daar hebben
jullie als muzikanten natuurlijk ook mee te
maken gehad?” “We vallen een beetje tussen
wal en schip”, beaamt Rikkert. ,,Soms zijn we
gospel, en soms weer niet. Mensen weten
niet zo goed wat ze met ons aan moeten, we
spelen in principe overal.”

zoeken naar de weg die je moet gaan. Soms
moet je ook gewoon een streep trekken,
denk aan de strafbaarstelling illegaliteit.
Waar jij toen nog een prachtig gedicht* over
hebt gemaakt, Rikkert. Dat konden we
gewoon niet laten gebeuren. Dan maak je
veel los, maar het heeft wel zin gehad.”
Elly: ,,Voel jij je vaak de gebeten hond?”

“Jullie weten een oud en jong aan te spreken,
christelijk en seculier. Jullie hebben liedjes
gemaakt die jaren later nog steeds in
hoofden van mensen zitten. Dat vind ik toch
wel heel mooi. Ik denk niet dat mensen zich
over twintig jaar nog een Kamerbijdrage van
mij kunnen herinneren”, lacht Arie. ,,Kun je
dan niet af en toe een liedje zingen in de
Tweede Kamer?” grapt Elly terug.

Arie: ,,Doordat je een publiek persoon bent,
vinden mensen wat van je. Dat is soms
positief, maar kan ook heel negatief zijn. Het
moeilijkste vind ik als je door geloofsgenoten
soms op een geestelijke manier ongeestelijk
wordt behandeld. Kritiek moet natuurlijk
kunnen, maar de manier waarop dat soms
gebeurt went nooit. Dat zullen jullie ook
hebben.” Rikkert knikt instemmend. ,,Ik geef
het dan altijd een plek door te beseffen dat
wie Jezus volgt een bepaalde vorm van
eenzaamheid kent.”

Present
Arie snijdt een onderwerp aan dat dicht bij
zijn hart ligt, de presentie van christenen in
maatschappij. ,,Hoe kijken jullie daarnaar?”
Rikkert: ,,Ik ben wel bezorgd over het
wereldmijdende gedrag van veel christenen.
Ik zou in bepaalde opzichten meer
betrokkenheid willen zien. Aan de andere
kant wordt er al heel vaak een beroep
gedaan en er gaan natuurlijk maar 24 uur in
de dag. Maar ik kom wel veel mensen tegen
die erg passief zijn.”

Compromissen
De broer van Rikkert blijkt wethouder te zijn
geweest. Is de politiek niets voor hem?
,,Ik heb over heel veel dingen wel een
mening, maar hoef niet zo nodig gehoord te
worden”, zegt hij. ,,Ik ben wel heel
diplomatiek, ik probeer mensen echt te
verstaan. Aan andere kant merk ik dat ik wel
bepaalde principes heb, en dan kan het flink
knallen. Terwijl compromissen nodig zijn in
de politiek. Vind jij dat niet moeilijk soms?”
Het is inderdaad wel eens moeilijk,
antwoordt Arie. ,,Ik probeer biddend te

8

ChristenUnie Magazine

Arie:,,Als gemeenteraadslid in de jaren ‘90
viel het mij op dat christenen op veel
plekken afwezig waren. Ik heb de indruk dat
nu meer mensen hun handen willen
uitsteken. Het werk van Stichting Present is
bijvoorbeeld heel mooi. Ik zie op veel
plekken christenen dienen met uitgestrekte
handen in plaats van het wijzende vingertje.
Ik vind het zelf ook een opdracht om altijd
inclusief te zijn. We zijn natuurlijk de
ChristenUnie met een duidelijke identiteit,
maar we zijn er niet alleen voor christenen.
We willen het goede zoeken voor iedereen.”
Elly ziet ook andere dingen veranderen in
christelijk Nederland. ,,Jaren geleden

INTERVIEW

worden als je dat ook echt bent. Emotie kan
heel veel losmaken, zoals die Iraakse vrouw
liet zien.”
Arie: ,,Jullie hebben een hele mooie
bediening en ik hoop dat jullie daar nog heel
lang mee door kunnen gaan. Trouw blijven
aan jezelf en aan de boodschap. Daarin je
weg vinden is de uitdaging, voor jullie en
voor mij.” «

*Gedicht Rikkert Zuiderveld

“Ik zie op
veel plekken
christenen
dienen met
uitgestrekte
handen in
plaats van
het wijzende
vingertje.”

schreven wij al liedjes over het milieu.
Daar moesten christenen eerst niet zoveel
van hebben. Dat is nu anders.” Arie: ,,Dat is
in de politiek ook wel lastig. We komen op
voor natuur en milieu, maar het kan ook op
gespannen voet staan met bijvoorbeeld
economische belangen. We moeten proberen
een goede balans te vinden omdat we de
schepping in bruikleen hebben gekregen.”

Wereldnieuws
Het gesprek komt op alle gebeurtenissen van
de zomer. ,,Het is te veel wat er nu allemaal
gebeurt. Oekraïne, Irak, Gaza, Ethiopië, Ebola,
Syrië. Vreselijk. Volgen jullie deze weken het
nieuws ook extra intensief?”, vraagt Arie.
Rikkert: ,,Het is natuurlijk ook de media die
ervoor zorgt dat we overspoeld worden met
informatie. Ik heb wel eens geschreven: dat
de wereld vergaat vinden we helemaal niet
zo erg, als het maar live wordt uitgezonden.”
Media hebben ook voordelen, vindt Arie.
,,Denk bijvoorbeeld aan het jezidi
parlementslid in Irak die de wereld opriep
om iets te doen tegen de moordpartijen van
IS(IS). Deze hartenkreet heeft via social
media wellicht beslissende impact gehad.
Obama noemde het zelfs in een speech.”

Blijf jezelf
Afsluitend adviseert Rikkert: ,,Je moet altijd
jezelf blijven.” Dat doet Arie ook, vindt Elly.
Rikkert: ,,En misschien ook een keer boos

Tekst: Maurits van Stuijvenberg

Een illegaal is strafbaar
Ik heb geen naam. En toch ben ik berucht.
Meneer, mevrouw, u kunt mij beter mijden,
u wilt niet weten waar ik ooit van scheidde,
van het systeem waarvoor ik was gevlucht.
U kent mij niet. Toch blijft u mij verjagen
van hot naar her, van tentenkamp naar kerk,
u troost mij tevergeefs met kruimelwerk.
Een oud matras, te vuil om weg te dragen.
Ik ben geen mensenkind, maar een probleem,
een rat die aan uw veiligheid komt knagen.
U vangt mij in uw lelieblank systeem,
u knarsetandt mij dood, u heeft mijn dagen
geteld op een dossiermap in een la.
Bestraf mij maar. Omdat ik niet besta.

ChristenUnie Magazine
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Speciaal
in het
zonnetje
Harry Schoemaker is 58 jaar, woont in
Stadskanaal en is al 36 jaar getrouwd met
Janny. Zij hebben twee dochters, twee
schoonzoons en zes kleinkinderen.
Harry werkt sinds 1977 bij de
gemeente Stadskanaal, waar hij
zich bezighoudt met de heffing van
gemeentelijke belastingen.
“Mede door mijn werk bij de
gemeente was ik geïnteresseerd in
de politiek, daarom ben ik in 1980
lid geworden van het GPV. Een jaar
later werd ik gevraagd voor het
bestuur als penningmeester. Dat
heb ik gedaan tot 1988.
In 2000 werd ik opnieuw bestuurslid. Al snel kwamen er gesprekken
tussen GPV en RPF over een fusie en
in 2001 is in Stadskanaal de lokale
ChristenUnie opgericht. Sindsdien
vervul ik de functie van secretaris.
Op Uniecongressen ben ik altijd nog
aanwezig geweest.
Ook ben ik sinds 1994 actief in het
provinciaal promotieteam van
Groningen. Met mijn jarenlange
ervaring doe ik nog graag mee met

Kent u ook een lid dat u speciaal in het zonnetje
wilt zetten? Mail dan naar magazine@christenunie.nl
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deze enthousiaste club. Binnenkort
beginnen we met de voorbereidingen voor de verkiezingen van 18
maart 2015. Van 2008 tot 2011 was
ik zelf lid van de ChristenUnie
kernfractie in de Provinciale Staten.
Voor deze verkiezingen heb ik mij
weer kandidaat gesteld.
Wat ik erg belangrijk vind is
ledenwerving. Door de jaren ben ik
met veel plezier op pad geweest om
leden te werven. Ik heb gelukkig
veel mensen kunnen overtuigen
van het belang van een christelijke
politieke partij. Wel is het jammer
dat sommigen na verloop van tijd
weer afhaken.
Ik ben nog steeds actief omdat ik
het als christen belangrijk vind dat
deze partij nu en in de toekomst
invloed uitoefent in onze samenleving. Het spreekt me erg aan hoe
onze partij het christelijk geloof en
de politiek met elkaar verbindt.”

Ledenactie:

DVD
Elly &
Rikkert
Live in
Carré
Al 45 jaar staan Elly en
Rikkert op het podium. Om
dit te vieren gaven zij in
2013 een groots optreden
met vele bekende gasten in
het prachtige Koninklijk
Theater Carré.
Samen met het Metropole
Orkest en artiesten als
Dimitri van Toren, Hans
Vermeulen, Jan Rot, Sharon
Kips en Lenny Kuhr zongen
Elly en Rikkert diverse liedjes
uit heden en verleden. Deze
bijzondere DVD is de
registratie van het concert
waarin je iets proeft van de
unieke sfeer op het podium
van Carré. Een bijzonder
cadeau voor elke fan!
Bestel de DVD op
www.christenunie.nl/
ellyenrikkert

*

€ 10,

Speciaal voor
e
ChristenUni
n
lede

Deze actie is geldig
t/m 13 oktober 2014
* Excl. verzendkosten

ADVERTENTIE

UITSLAGEN

Verkiezingsuitslagen
Dankbaar kijken we terug op twee hele mooie
verkiezingsuitslagen. De ChristenUnie groeit! De gemeenteraadsverkiezingen in maart bleken de succesvolste ooit te
zijn voor de ChristenUnie op lokaal niveau.
Geweldig resultaat
Ook de uitslag van de
Europese Verkiezingen liet een
prachtige winst zien voor de
ChristenUnie-SGP met wederom

het hoogste aantal stemmen
in onze bestaansgeschiedenis.
Dit bijzondere resultaat kwam
mede dankzij uw steun.
Waarvoor veel dank! We hopen

Gemeenteraadsverkiezingen
Verandering raadszetels 2014 t.o.v. 2010
-1 zetel
+1 (i.s.m. SGP)
+1 zetel
+2 zetels

op een zelfde prachtige uitslag
bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.

Bekijk hier
de resultaten

Doet u dan weer mee?

Groei aantal wethouders
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De partij vernieuwt
Wat betekent dat voor u?
Op het laatste partijcongres in Ede is met zeer grote
meerderheid besloten tot een aanpassing van de statuten
en reglementen van de partij. De aanpassing houdt in dat
ieder lid van de ChristenUnie op alle partijniveaus invloed
en stemrecht krijgt.
Nu is het nog zo dat alleen de
vertegenwoordigers van
plaatselijke ‘kiesverenigingen’
op landelijke en provinciale
partijvergaderingen mogen
stemmen. Vanaf 1 januari 2015
gaat dat veranderen en kunt u
als lid aan deze vergaderingen
helemaal (dus mét stemrecht)
meedoen. De bespreking en de
stemmingen over de statutenen reglementenwijzigingen
waren het gevolg van een
principebesluit dat het congres
op 23 november 2013 al nam.

Waarom deze
veranderingen?
Als partij vinden we het
belangrijk dat ieder lid alle
ruimte en gelegenheid krijgt
om binnen de partij actief te
zijn. Dus ook als dat gaat om
meedoen en meestemmen op

landelijke congressen. In de
oude vorm was u via de
plaatselijke kiesvereniging lid
van de landelijke ChristenUnievereniging. In de nieuwe vorm
bent u rechtstreeks lid van de
partij én lid van uw lokale
kiesvereniging. Formeel gezien
kent de landelijke ChristenUnie
straks dus twee soorten leden:
de kiesverengingen (die waren
het al) en de leden van die
kiesverengingen.

Dus vanaf 1 januari 2015:
•	Bent u niet meer alleen lid
van uw lokale ChristenUnie,
maar ook rechtstreeks van de
landelijke partij,
•	Hebt u invloed en stemrecht
op Partijcongressen (denk aan
verkiezingsprogramma’s en
kandidatenlijsten voor de
Tweede Kamerverkiezingen)
•	Hebt u invloed en stemrecht
op Provinciale
Unievergaderingen.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@christenunie.nl

We helpen u graag
ChristenUnie Magazine
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INTERVIEW

Idealen
voor
Utrecht
In maart dit jaar werden
de gedreven Maarten van
Ooijen (24) en Jolande
Uringa (30) in Utrecht
tot gemeenteraadsleden
namens de ChristenUnie
gekozen na een zeer
succesvolle campagne.

14
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Foto’s: Anne-Paul Roukema

Even leek het er zelfs op dat de twee konden
meepraten over een mogelijke coalitie, maar
die gesprekken kwamen er niet. ›

INTERVIEW

“Blijven wie je bent
en je boodschap niet aanpassen
aan een potientiële doelgroep”

ChristenUnie Magazine
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› Na een debat in een verzorgingshuis kwam een man naar
me toe die het niet eens was met ons uitgangspunt dat
illegaliteit niet strafbaar moest zijn. Ik zei toen: “Meneer, ik
vind dat ongedocumenteerden recht hebben op een plek in
deze stad en een dak boven hun hoofd, als u dat niet vindt,
prima, maar dan hoort u niet bij de ChristenUnie.”
Het is kenmerkend voor de stijl van politiek bedrijven en
communiceren van Maarten en Jolande.

Prostitutie
Het verschil in visie over het prostitutiebeleid was hét
struikelblok om deel te nemen aan coalitiegesprekken.
Fractievoorzitter Maarten: “Er was geen bereidheid bij de
betrokken andere partijen om echte stappen te zetten in de
aanpak van prostitutie en mensenhandel. Daar konden wij
gewoon niet in meegaan.” Nu bestuurt een coalitie van D66,
GroenLinks, VVD en SP de stad. Jolande: “Hier geloven ze nog
dat prostitutie een verworven recht is.”
Prostitutie en mensenhandel is een thema dat al lange tijd in
Utrecht onderwerp van politieke en maatschappelijke
discussie is. Vorig jaar sloot de gemeente de ramen op het
beruchte Zandpad langs de Vecht en in de Harde Bollenstraat
in het centrum. Een actie waar de ChristenUnie volledig
achter stond. Maar een jaar later, na een zoektocht naar een
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alternatieve werkplek voor de
prostituees, wil de gemeente nu op
bijna exact dezelfde lokatie aan het
Zandpad een nieuwe prostitutiezone
inrichten. Omdat de buurtbewoners,
die veel overlast hadden van de
prostitutie, al ‘bekend zijn met het
fenomeen’. “Zo stond het er letterlijk.”
Jolande kan er niet bij. “Er komen nu
zelfs twintig extra ramen als
compensatie voor de ramen die in de
binnenstad gesloten blijven. Dat is dus
wel vrij bizar. OM en politie gaven al bij
het vorige aantal ramen aan dat de
handhaving niet te doen was. Dat
negeert de gemeente gewoon.”
Veel vrouwen zijn na de sluiting
verdwenen. Een gemiste kans, meent
Jolande. “We hebben altijd gehamerd
op uitstapprogramma’s voor deze
vrouwen. De gemeente is deze vrouwen
gewoon uit het oog verloren. Dit was
voor veel van hen wel een ultieme kans
om een heel nieuw leven op te zetten.”

“Hier
geloven
ze nog dat
prostitutie
een
verworven
recht is.”

INTERVIEW

Idealisme
Idealisme zat er bij beide raadsleden
al vroeg in. Jolande, - naast raadslid,
marketingmanager van Leger des Heils
Reshare - richtte in groep acht al haar
eerste politieke partij op. “Die heette
GPV - niet helemaal zelf bedacht en wilde onder andere het pesten op
het schoolplein verbieden. Ik kan goed
over oplossingen nadenken en dat
talent wil ik graag gebruiken voor de
samenleving.”
Ook Maarten was op jonge leeftijd al
begaan met juist de zwakke mensen
om hem heen. “Ik herinner me dat ik
op een avond in de zomer, toen ik nog

bij mijn ouders in de Kesteren woonde,
een zwerver op een bankje zag zitten.
Mijn ouders waren al op vakantie en ik
had een huis met zes lege bedden. Dus
in al mijn naïviteit bood ik hem een
slaapplek aan. Want ik kon hem niet
daar laten zitten. Die man had nog
nooit zo lekker geslapen. Raadswerk is
voor mij eigenlijk hetzelfde. Het is het
politiek vertalen van maatschappelijke
idealen die ik heb.”
Het is typerend voor Maarten, die
Sociologie studeerde en nu zijn master
Bestuurskunde aan het afronden is.
Met trots woont hij in de wijk Ondiep
in Utrecht. Een wijk waar veel mensen

het steuntje in de rug nodig hebben
van een voedselbank en buurtsteunpunt BijBosshardt van het Leger des
Heils. Hij was bij de opening van beide
instellingen een paar maanden
geleden. “Dit zijn de plekken in de stad
waar ik mij het meest verbonden mee
voel. Hier gebeurt datgeen waar mijn
hart ook ligt, dat er een plek is voor
mensen waar het even niet zo lekker
mee gaat. De politiek moet zorgen dat
deze plekken kunnen bestaan in de
stad.”
Volg de ChristenUnie Utrecht:
utrecht.christenunie.nl
@CUUtrecht

“Raadswerk is het politiek vertalen van
maatschappelijke idealen die ik heb”

Campagne
Na een succesvolle campagne
haalde ze - eigenlijk onverwacht twee zetels bij de verkiezingen met
een recordaantal stemmen (5.400).
Het duo profiteerde van hun jonge
uitstraling in een stad van
studenten en starters. Zij is een
getrouwde young-professional, hij
is een student met trouwplannen
en de nummer drie op de lijst is een
echte gezinsman met vier kinderen.
Voor elk wat wils dus.
De ‘landelijke schwung’ was ook
een factor van belang. Arie Slob
zette als informele gedoogpartner
van het kabinet drie weken voor de
verkiezingen die constructie op
scherp, door van het kabinet te
eisen dat het wetsvoorstel voor
strafbaarstelling illegaliteit van
tafel moest. Maarten: “De volgende
avond zat ik in een illegalendebat in
de Jacobikerk met 500 man.

Tekst: Anne-Paul Roukema

Buurtsteunpunt Bij Bosshardt

De rode loper was uitgelegd. Dan sta je
wel met een straatlengte voor, want de
PvdA moest zich aan alle kant gaan
verdedigen en uitleggen waarom
Samson zoiets niet deed.”
Een les van de campagne? Blijven wie
je bent en je boodschap niet aanpassen

aan een potientiële doelgroep.
Jolande: “Ik heb liever dat mensen
zeggen dat ze zich totaal niet in
mijn standpunten kunnen vinden,
dan dat ze niet weten waar ik voor
sta en zeggen dat het vlees noch
vis is.” «

ChristenUnie Magazine
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Lokaal
in actie
1.

4.

De ChristenUnie Staphorst
vindt dat de gemeente meer
moet controleren of jongeren
keten zich wel aan de nieuwe
alcoholwet houden.

De ChristenUnie Zwolle
vroeg aandacht voor zelf
standig ondernemers en
diende daarvoor een motie in
die werd aangenomen.

6.

Meer info:

Meer info:

www.christenunie.nl/staphorst

www.christenunie.nl/zwolle

1.

2.
De ChristenUnie Arnhem
maakt zich zorgen om ‘spook
jongeren’: jongeren die zich
laten uitschrijven uit het
bevolkingsregister om van
deurwaarders en justitie af te
komen.

Meer info:

4.

3.
5.

2.

5.
De ChristenUnie Utrecht
heeft zich sterk gemaakt voor
een park op het Smakkelaarsveld. De fractie diende tijdens
een voorstel in om van het
braakliggend terrein in de stad
wederom een park te maken.

Meer info:
www.christenunie.nl/utrecht

www.christenunie.nl/arnhem

6.
3.
De ChristenUnie Haarlem
wil dat wordt onderzocht of de
Haarlemse bussen kunnen
rijden op de remenergie van de
treinen.

De ChristenUnie Fryslân
en andere Statenfracties
hebben vragen gesteld over de
gevolgen van de Russische
boycot op landbouwproducten
voor de boeren in hun
provincie.

Meer info:

Meer info:

www.christenunie.nl/haarlem

www.christenunie.nl/fryslan
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ECPM groeit na
Europese verkiezingen
ECPM, de christelijke Europese partij van de ChristenUnie en SGP is
na de Europese verkiezingen gegroeid met twee Europarlementariërs.
Naast Peter van Dalen en Bas Belder zijn er nu ook leden uit Duitsland
en Slowakije. Daar zijn we dankbaar voor!
De ECPM kan nu nog duidelijker een
christelijk geluid laten horen in de
ECR-fractie en het Europees Parlement.
Graag stellen we de twee nieuwe leden
kort aan u voor.

De naam van zijn partij geeft al aan
waar het bij Gericke om draait: familie.
Gericke staat voor onder andere een
familievriendelijk bedrijf in plaats van
een bedrijfsvriendelijke familie en zet
zich in voor zaken als kinderbijslag en
het duidelijk waarderen van thuisopvoeding. In 2008 werd Gericke als
nationale voorzitter van de partij
gekozen en sinds mei is hij lid van
het Europees Parlement.

Arne Gericke
Arne Gericke is de nieuw verkozen
Europarlementariër voor de Duitse
familiepartij. Deze zoon van christelijke
zendelingen werd in 1964 in Hamburg
geboren, maar groeide op in PapoeaNieuw-Guinea. Gericke is getrouwd en
heeft zeven kinderen (drie van hen zijn
geadopteerd). Omdat hij meer tijd aan
zijn familie wilde besteden, stopte hij
in 1994 met zijn baan en werd spreker
en voorganger.

kwam hij tijdens zijn militaire dienst
tot geloof. Skripek werkte als evangelist
en sociaal werker en vertaalde
daarnaast (christelijke) boeken vanuit
het Engels naar het Slowaaks. Hij is
getrouwd en heeft twee zonen.
In 2012 stelde hij zich verkiesbaar voor
het Slowaakse parlement namens
OLaNO, een partij van ‘gewone
mensen’. Ondanks dat hij 58e stond op
de lijst, werd hij gekozen als een van de
16 parlementariërs. Via de ECPM kwam
hij in contact met de Europese politiek
en bij de afgelopen Europese
verkiezingen herhaalde het scenario
zich: Škripek stond vierde op de lijst
maar werd als enige gekozen.

Blijf ECPM volgen:
Branislav Škripek
Branislav Škripek werd geboren op 30
augustus 1970 in Bratislava, Slowakije.
Ten tijde van het communistische
regime werkte hij als bulldozerchauffeur. Na de val van het regime

www.ecpm.info
www.twitter.com/
ECPM_official

Disclaimer ECPM: Vanaf 2010 worden de activiteiten van de ECPM financieel ondersteund door het
Europees Parlement. De verantwoordelijkheid voor de communicatie van de ECPM in enige vorm berust bij
de ECPM. Het Europees Parlement is niet verantwoordelijk voor deze informatie en het gebruik ervan.

Tekst: Guido van Beusekom
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FOTOREPORTAGE

Joël Voordewind
in het Midden-Oosten
kamp
6. Het vluchtelingen
Met
Zaatari, Jordanië.
n
ruim 85.000 mense
otste
het op één na gro
kamp ter wereld.

en,
honderden gezinn
Noord-Irak wonen
1. In dit kamp in
als Mosul.
Ninevé en steden
van
kte
vla
de
afkomstig uit

3. Syriërs wonen in prov
isorische hutten in Bee
ka-vallei, Libanon.

2. Voordewind ontmoet in Erbil een delegatie van
Oosterse katholieke en orthodoxe patriarchen
die de vluchtelingen hebben bezocht.

met een medewerker van
4. Voordewind in gesprek het
anisatie van de VN.
de UNHCR, de vluchtelingenorg
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Foto’s: Sjoerd Mouissie (3, 4, 6 en 8) en Ruben Timman (1, 2, 5 en 7)

FOTOREPORTAGE

Gruwelijke oorlogen
verscheuren het
Midden-Oosten nu
al meer dan 3 jaar.

5. Een kerk in de stad

Erbil, Noord-Irak.
Overal wonen de vluc
htelingen, in en
rond deze kerk, zo ook
onder het altaar.

7. Waad Gera

llah Bashir (19
68). Christen
alleen in Erbil
, gevlucht en
. Het enige wa
t hij nog heeft
tasje met wa
is een
t bezittingen.

t Syrië
g met een ui
8. Ontmoetin
ar gezin.
ha
en
w
ou
gevluchte vr

Het precieze aantal slachtoffers
wordt niet eens meer bijgehouden.
Miljoenen vluchtelingen zijn het
moordende geweld in hun
thuisland ontvlucht en schuilen in
tentenkampen verspreid over het
Midden-Oosten.
Christelijke hulporganisaties als
Tear, ZOA, Dorcas en World Vision
zijn actief betrokken bij de hulp in
deze humanitaire crisissen. Enkele
van hen organiseerden een bezoek
aan de hulpprogramma’s voor
Syrische vluchtelingen. ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind nam
begin juli deel aan deze reis naar
Libanon en Jordanië. Een maand
later vloog Voordewind ook naar
Noord-Irak om daar gevluchte
minderheden zoals christenen en
jezidi’s te ontmoeten en met eigen
ogen te zien wat Nederland voor
hen zou kunnen doen.
Kijk voor meer details over de
reizen op www.christenunie.nl/
vluchtelingen
@joelvoordewind

ADVERTENTIE

IN GESPREK
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Mantelzorg:

Mooi &
Moeilijk

“Fundamenteel
is natuurlijk de
vraag welke plek
we mensen met
een beperking
geven in onze
samenleving.”

Ik ben in een rustige buurt
om met een drukbezet man
te praten.
Voorzitter van de koepel voor Gereformeerd
onderwijs, fractievoorzitter voor de ChristenUnie
in de provinciale staten van Overijssel en
voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut
voor diezelfde partij. Maar bovenal vader van vier
zoons waarvan er eentje, Kars (33), het syndroom
van down heeft. Ik ben op bezoek bij Jan Westert.

Mantelzorger
“Toen Kars geboren was weet ik nog dat ik rond
ging fietsen. Met mijn oudste zoon voorop de fiets
reed ik door de buurt. Dat was mijn manier van
verwerken. En in mijn gedachten kwam steeds de
zin ‘Dat ’s Heren zegen op u daal.’ Dat heeft me
geholpen om de situatie ook vrij snel daarna te
accepteren.”

Foto’s: Anne Paul Roukema

Met de geboorte van Kars worden Jan en zijn
vrouw mantelzorgers. “Dat beschouw ik als
een opdracht”, vertelt Jan. “Kars is op onze weg
geplaatst en wat mij betreft zorg ik mijn leven
lang voor hem. Mooi en moeilijk. Zo kreeg hij op
zeventienjarige leeftijd diabetes. En de zorg die
daarmee gemoeid is vind ik soms nog intensiever
dan alles wat er bij zijn downsyndroom komt
kijken.” ›

ChristenUnie Magazine
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Social dumping
Kars woont inmiddels zelfstandig in een
huis met acht andere mensen die dezelfde
beperkingen hebben. De ouders van deze
acht mensen hebben er samen voor gezorgd
dat dit huis er kwam. Een traject van
vier intensieve jaren vanaf het bedenken
van het plan, het zoeken van een goede
zorgaanbieder, tot de verhuizing van Kars
en zijn medebewoners. Een kleinschalige
zorgoplossing in de buurt. Toch merkt Jan
ook hier dat er een kentering is in de zorg.

“Als ik nu
terugkijk
op de jaren
met Kars,
dan denk ik
dat ik meer
van hem heb
geleerd, dan
hij van mij.”
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“Soms ben ik er wel eens bang voor dat
bezuinigen op de zorg een vorm van
‘social dumping’ aan het worden is. De
rijksoverheid gooit de zorg over de schutting
van de gemeente en de samenleving moet
het maar oplossen. Maar de samenleving
kan het niet allemaal oplossen. Zo is er
in het huis van Kars tussen half tien in
de ochtend en drie uur ’s middags geen
begeleiding aanwezig.
Als Kars ziek is moet er dus extra personeel
worden ingezet en daar moet maar net het
budget voor zijn. Daar staat druk op. Nu kan
hij nog gewoon naar huis komen, want wij
zijn in staat om voor hem te zorgen, maar
bij Kars denk je dus altijd na over de tijd
dat jij het zelf niet meer kan. Dan kijk je
naar familie, mijn eigen zoons bijvoorbeeld,
maar ik denk niet dat je van hen kunt
verwachten dat ze elk moment voor hun
broer klaar staan. Die hebben ook hun eigen

leven, wonen elders. Ik geloof wel dat er een
oplossing komt, maar ik vind wel dat er over
mantelzorg te makkelijk en te weinig wordt
nagedacht.”

Het Karsbelang en het landsbelang
Als politicus voor de ChristenUnie krijgt
Jan ook te maken met het onderwerp zorg.
Daarin kwam hij gelukkig nog nooit voor de
keuze te staan tussen het Karsbelang en het
landsbelang.
“Over het algemeen vind ik dat we
als ChristenUnie een goede en sociale
lijn hebben als het gaat om zorg. Dat
maakt het voor mijn eigen pleidooi wel
makkelijk. Het is meer de uitkomst van
politieke processen die me zorgen baart.
Fundamenteel is natuurlijk de vraag welke
plek we mensen met een beperking geven
in onze samenleving. Zo vindt Kars het
prachtig om te mogen stemmen. De eerste
keer dat hij stemgerechtigd was kon hij
op zijn naamgenoot (Kars Veling, red.)
stemmen. Dat vond hij geweldig. Het gaat
dan natuurlijk wat langzamer en iets minder
netjes in het stemhokje, maar ik vind dat
we voor dat soort dingen de ruimte moeten
blijven bieden. Jarenlang hebben we op de
tour gezeten van emancipatie en meedoen,
maar door de bezuinigingen denk ik nu
dat we ze noodgedwongen weer steeds
meer achter de voordeur van grootschalige
zorginstellingen opbergen. Ik vind dat de
ChristenUnie zich daar sterk tegen moet
blijven verzetten. Zo vind ik ook de afbouw
van de sociale werkvoorziening getuigen van
simplisme. Dat gaan bedrijven niet oplossen.
De kwetsbare op de arbeidsmarkt gaat een
moeilijke periode tegemoet.”
Ondanks zijn vele werkzaamheden en het
plezier dat hij erin heeft is Jan Westert toch
vooral vader. “De vraag is me nooit gesteld
of ik minder zou willen werken vanwege de
zorg voor Kars, maar als ik die keuze zou
moeten maken zou ik voor hem kiezen.
Bovendien: als ik nu terugkijk op de jaren
met Kars, dan denk ik dat ik meer van hem
heb geleerd, dan hij van mij.” «

Tekst: Matthijn Buwalda

TOELICHTING

Zorgen voor elkaar

M

antelzorgers en andere
vrijwilligers. Zo stond het
oorspronkelijk ook in de
nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning. In één adem genoemd.
Op voorstel van de ChristenUnie is dat
gewijzigd. Want vrijwilligerswerk kun
je kiezen, maar mantelzorg overkomt
je. Vrijwilligerswerk kun je beëindigen,
mantelzorg niet. Een mantelzorger gaat
zorgen als een geliefde,
iemand met wie hij/zij
een emotionele band
heeft, zorg nodig heeft.

dit stevig in wetgeving verankerd. De
mantelzorger moet zich gehoord weten
door de gemeente, de zorginstantie en de
professionele hulpverlener. En moet op
tijd aan de bel kunnen trekken als het niet
langer gaat.
Mantelzorgers zetten zich met veel liefde
in voor hun zorgbehoevende naaste. Maar
ook mantelzorgers hebben even rust
nodig, tijd om op adem
te komen. Daardoor
kunnen zij de zorg langer
volhouden. Op voorstel
van de ChristenUnie zijn
de bezuinigingen in de
langdurige zorg verzacht
en is er o.a. extra
geld bijgekomen voor
dagbesteding. Belangrijk
voor cliënten, maar
ook voor mantelzorgers. Op ons voorstel
heeft dagbesteding ook expliciet een plek
gekregen in de wet.

“Mantelzorgers
zetten zich met veel
liefde in voor hun
zorgbehoevende
naaste.”

Maar liefst 3,5 miljoen
Nederlanders verlenen
mantelzorg. Geweldig!
Er is veel verbondenheid
en bereidheid om voor
elkaar te zorgen. Maar er
is ook een keerzijde. 450.000 mantelzorgers
voelen zich zwaar belast of overbelast. Zorg
voor een naaste kan zeer intensief zijn.
Bij dementie is het proces van afscheid
nemen extra belastend. De zorg voor (de
andere leden van) het gezin, een baan, de
reistijd kan het bieden van mantelzorg
ingewikkeld maken..
De ChristenUnie wil dat de mantelzorger
ondersteund wordt en zich gesteund weet.
Het is belangrijk dat de wensen, maar
zeker ook de grenzen van de mantelzorger
duidelijk zijn. Mede op ons initiatief is

Als christenen weten we ons geroepen
om voor onze naaste te zorgen. Wat een
grote, maar ook mooie opdracht hebben
we gekregen. De overheid is een schild
voor kwetsbaren. En zorgprofessionals zijn
hard nodig voor mensen met een zware
zorgvraag. Maar wat is het geweldig als we,
wanneer we zorg nodig hebben, ons ook
kunnen richten tot een medemens.
Zorgen voor elkaar.

Carla dik-faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
@carladikfaber
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Uitdaging:

2015 NIEUWE
LEDEN ERBIJ
IN 2015

“We gaan met elkaar een gedurfde maar belangrijke
ambitie aan: in 2015 willen we 2015 nieuwe leden
erbij! Ik ga ervoor, wie doet er mee?”
Partijvoorzitter Piet Adema windt er geen
doekjes om: “De ChristenUnie zit in de lift,
dus dit is de tijd om mensen te vragen mee te
helpen een verschil te maken en ons werk te
steunen met hun lidmaatschap.”

Het is u menens hè, die nieuwe
leden erbij?
“Zeker! Ik hoor in het land heel veel
waardering voor het werk van Arie en zijn
team, maar ook voor bijvoorbeeld onze
gemeenteraadsleden, statenleden en
waterschappers. Maar veel mensen beseffen
niet dat hierachter een degelijke organisatie
schuilgaat. Waarmee we politici opleiden en
toerusten om dit werk op een aansprekende
manier te doen. Dit gebeurt met steun van
onze leden. Daar zijn we blij mee. Maar we
willen graag in de toekomst deze kwaliteit
kunnen vasthouden. Zodat er dan als
het ware weer nieuwe Aries klaarstaan.
Daarnaast willen we stevige campagnes
blijven voeren om ons werk onder de

26

ChristenUnie Magazine

aandacht te brengen en veel kiezers aan
ons te binden. Zodat we voor mensen het
verschil kunnen blijven maken.
De laatste jaren gaan er helaas méér leden
weg dan erbij komen. Dat tij kunnen we met
elkaar keren. Partijen als D66 en de SGP laten
al zien dat je ook in deze tijd kan groeien qua
ledenaantal. We zijn een unie van christenen,
en zonder leden geen ChristenUnie. Willen
we morgen ook nog steeds een vitale
ChristenUnie, dan moeten we vandaag
beginnen te bouwen.”

Het is toch een maatschappelijke
trend dat er steeds minder mensen
lid worden van een partij?
“Lid worden is inderdaad niet meer
vanzelfsprekend. Daarom moeten we ook
met elkaar blijven nadenken over andere
vormen van betrokkenheid.
Gelukkig zien we dat de ChristenUnie steeds
meer christenen weet aan te spreken. De

INTERVIEW

Foto: Arjo Kleinhuis

meeste CU-stemmers hebben er überhaupt
nooit over nagedacht om ook lid te worden.
Meestal is hen de vraag nog nooit gesteld!
Daar ligt dus een kans.”

“We
zijn een
unie van
christenen,
en zonder
leden geen
ChristenUnie”

“Ik herken het ook bij mezelf. Onlangs
werd op een verjaardag positief gesproken
over het werk van de ChristenUnie. Op de
terugweg realiseerde ik me dat ik niemand
had gevraagd dat mooie werk ook te steunen
door lid te worden.” Lachend: “Thuis vroeg ik
daarom direct aan mijn vrouw of zij lid zou
willen worden, wat ze heeft gedaan. Wat dat
betreft geloof ik erg in het “leden-wervenleden” principe. Via persoonlijke gesprekken
van onze leden met hun directe omgeving.
Daar liggen de grote kansen. Daarom starten
wij ook een ledenwerfcampagne”.

Hoe ziet deze ledenwerfcampagne eruit?
“De ledenwerfcampagne is erop gericht dat
iedereen kansen gaat zien. Bijvoorbeeld
in het eigen gezin. Gezinsleden kunnen
tegen gereduceerd tarief ook lid worden en

Speciaal voor kiesverenigingen
en haar ledenwervers
• Voor ieder nieuw lid dat u aandraagt,
ontvangt uw kiesvereniging (KV) 35 euro
en voor iedere vriend (mensen die de CU
landelijk financieel willen steunen vanaf 2
euro per maand) 10 euro netto
• Voor het eerste nieuwe lid dat u
aandraagt ontvangen u en het nieuwe
lid een cadeaubon t.w.v. 10 euro. Ook
doet u automatisch mee met onze
ledenwerfcompetitie, met een mooie prijs
voor de winnaars (deze actie start zodra de
brochure uit is)

Tekst: Jop Douma

daarmee ook belangrijke steun geven!” (zie
ook de actie achterop dit magazine) “Maar
er ligt ook een belangrijke taak voor de 200
lokale Kiesverenigingen (KV), zij hebben
namelijk ook nieuwe leden nodig. Daarom
worden KV’s extra gestimuleerd met een
bijdrage van 35 euro per nieuw lid in hun
regio. Ook goed voor de verkiezingskas!”

Heeft u alvast een paar tips voor
een gesprek met een potentieel lid?
“Veel mensen voelen een drempel bij het
woord lidmaatschap omdat ze denken actief
te moeten worden. Maak in een persoonlijk
gesprek duidelijk dat ook ondersteuning
op afstand net zo belangrijk is! Een andere
groep vindt de contributie van 52 euro per
jaar toch te hoog. Hen kunt u er op wijzen
dat het lidmaatschap aftrekbaar is.
En ik wil ook de KV’s oproepen zuinig te
zijn op hun bestaande leden: Blijf hen
betrekken en informeren. Het kost veel
minder moeite om een lid te behouden dan
een nieuwe te werven. Houd de achterdeur
dus goed in de gaten!” ›

• Wilt u als bestuur of fractie leren hoe
u persoonlijk in gesprek gaat met een
potentieel lid? Wilt u meer handvatten
krijgen hoe u leden kunt werven?
Geef u dan op voor een pitch en
ledenwerftraining. Stuur een e-mail naar
ledenwerving@christenunie.nl
• Eind september/begin oktober ontvangt
iedere kiesvereniging de nieuwe
ledenwerfbrochure. Houd uw post dus
goed in de gaten!
• Lees meer over de actie op
www.christenunie.nl/ledenwerving.
Vragen? ledenwerving@christenunie.nl
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Iedereen kan leden werven.
Doe ook mee!

• Neem gratis een niet-lid mee naar
de Open Dag op 11 oktober voor een
overtuigende kennismaking.
Kijk op www.christenunie.nl/opendag
en lees erover op pagina 35.

• Maak uw man, vrouw, dochter of zoon
gezinslid. Sla uw eerste slag op de
achterpagina!

Welke goede redenen zijn er om lid te
worden van de ChristenUnie? Over die vraag
zou je goed moeten nadenken, vindt
partijvoorzitter Piet Adema. Want de partij
heeft steun en betrokkenheid nodig. Op een
zonnige dag in Friesland ontmoet hij Gabriël
Anthonio, directeur van Jeugdhulp Friesland.
Anthonio besloot recent lid te worden van
de ChristenUnie. Adema wil weten wat hem
motiveerde. “De laatste jaren was ik niet
betrokken bij een politieke partij,” vertelt
Anthonio, “maar de ChristenUnie was mij
wel opgevallen, door de jaren heen. De koers
en het beleid spreken mij zozeer aan, dat ik
tot de slotsom kwam lid te willen worden.”

Foto: Tjerk de Reus

‘Het
partijprogramma
is doordrenkt van
de Bergrede.
Dat trekt
mij over de
streep.’

Waarom werd Gabriël Anthonio lid
van de ChristenUnie?

Politieke betrokkenheid stond hoog in het
vaandel in het gezin waarin Anthonio
opgroeide. “Mijn vader zei altijd: breng in elk
geval je stem uit en steun de democratie!”
De keuze van Anthonio voor de ChristenUnie
heeft alles te maken met de Bergrede, een
voor hem inspirerende Bijbelpassage.
“De barmhartige woorden van Jezus zijn
bemoedigend voor iedereen, maar in het
bijzonder voor kwetsbare mensen. En dit
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herken ik volop in het partijprogramma van
de ChristenUnie. Er is bijvoorbeeld veel
aandacht voor het gezin, voor jongeren, voor
mensenhandel en prostitutie. Er ligt ook een
sterk accent op barmhartigheid als het gaat
om illegaliteit, nieuwe vluchtelingen en
vervolgden uit rampgebieden. Maar ook
thema’s als ondernemerschap en
duurzaamheid krijgen de aandacht die ze
verdienen.”
Het treft Anthonio dat het partijprogramma
wordt uitgedragen door ‘gedreven mensen’.
Via zijn werk bij Jeugdhulp Friesland hoorde
hij ooit een inspirerende toespraak van
André Rouvoet, bij de opening van een
nieuwe zorglocatie. “Rouvoet sprak recht uit
zijn hart over de jeugdzorg, en dat raakte
mij. Ook de wijze waarop Arie Slob steeds
een verbindende schakel is in de landelijke
politiek vind ik sterk. Bij de ChristenUnie zie
ik geen stoffige idealen, maar dienende
leiders, bij wie de missie leeft om het
verschil te maken.”
Heb je niet getwijfeld, vraagt Piet Adema,
omdat de ChristenUnie een relatief kleine
partij is? “Nee, want een kleine partij kan
juist door een scherp eigen profiel
betekenisvol zijn,” vindt Anthonio. “Als je de
samenleving vergelijkt met een groot schip,
een olietanker bijvoorbeeld, dan denken we
bij het aansturen al snel aan een heel groot
roer. Maar juist het kleine trimroer, dat
achterop dat grote roer zit, bepaalt mede de
koers. De ChristenUnie kan, net als zo’n
trimroer, koersverleggend zijn. Daarom
verbind ik mij graag aan de partij. Niet alleen
door mijn stem uit te brengen, maar ook
door waar mogelijk mijn talenten in te
zetten. Vandaar mijn keuze om
daadwerkelijk lid te worden.” «

Tekst: Tjerk de Reus
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Peter van Dalen en Henk
ontmoeten elkaar in Breda
“Al met
al ben ik
na weken
van onderhandelen
een dankbaar en
tevreden
mens!”
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Geloofsvrijheid, transport en visserij. Dat worden
de speerpunten van Europarlementariër Peter van
Dalen in de komende 5 jaar. “Natuurlijk ben ik
betrokken bij alle onderwerpen in het Europees
Parlement maar je moet keuzes maken, ik kan
niet alles tot in detail volgen. Bovendien, deze
speerpunten sluiten goed aan bij ons Europese
verkiezingsprogramma, onze achterban en mijn
persoonlijke belangstelling en ervaring.”
Op 22 mei jl. is Peter van Dalen samen met SGP’er
Bas Belder herkozen voor het Europees Parlement
(EP). In de weken daarna zijn de fracties in het EP
gevormd evenals de verdeling van commissies en
werkterreinen.

ChristenUnie Magazine

Van Dalen: “Dat zijn spannende weken, want
er zijn 750 Europarlementariërs en je weet
nooit precies hoe de zaken uitpakken. Gelukkig
hebben zowel Bas Belder als ik de commissies en
portefeuilles gekregen die we graag wilden.
Ook is onze ECR-fractie gegroeid tot de derde
grootste fractie in het EP. En hoe groter, hoe meer
invloed en zeggingskracht een fractie heeft. Al
met al ben ik na weken van onderhandelen een
dankbaar en tevreden mens!”

Facebookvriend Henk
Aan de herverkiezing tot Europarlementariër
gingen vele weken van campagne voeren vooraf.
Tijdens de campagne verwees Van Dalen in
debatten regelmatig naar zijn ‘Facebookvriend
Henk’, een ervaren vrachtwagenchauffeur. Op
Twitter dook nog wel eens de sceptische vraag op

INTERVIEW

of hij die Facebookvriend verzonnen had om zijn
punt te maken. Niets is minder waar, Henk bestaat
echt en correspondeert al jaren met Peter over de
problemen en oplossingen in de transportsector.
Toch hadden ze elkaar nog nooit in levende lijve de
hand geschud. Hoog tijd dus voor een ontmoeting
bij het transportbedrijf van Henk in Breda.
Henk: “Ik ken Peter via Transportradio.nl.
Dat heeft een radioprogramma voor
chauffeurs en daarop hoorde ik Peter
regelmatig, en hij sprak me aan.
Daarom ben ik contact gaan zoeken
via de website van de ChristenUnie,
want ik wilde met hem praten over de
neerwaartse spiraal van mijn beroep.
Het beroep van vrachtwagenchauffeur
glijdt door onze vingers weg, door
ongelijke concurrentie uit andere EUlanden.”

aanpakken in Europa. Doe vooral iets
aan de handhaving van de regels die de
politiek zelf opstelt.”
Van Dalen vult aan: “Voor mij speelt de
inspectie een cruciale rol in die aanpak.
De personen die de regels overtreden
worden onvoldoende aangepakt, dat
kan niet.”
Henk: “Ik ben niet kwaad op die
chauffeurs, het gaat me om de scheef
groei. Met concurrentie is niets mis.
Maar met oneerlijke concurrentie wel.”

Volg het werk van Peter van Dalen:
www.eurofractie.nl

Peter: “En dat gaat me erg aan het hart.
Het wordt een soort ‘ratrace naar de
bottom’, en dat wil ik niet.”
Henk: “Peter zat erg op mijn spoor.
Dit soort problemen zijn niet alleen in
Nederland op te lossen. Vandaar dat ik
ook bij hem terecht kwam, want hij zit
in het Europees Parlement. We hadden
het over de schijnconstructies die
worden bedacht en de handhaving die
niet in orde is.”
Peter beaamt dat meteen en voegt
eraan toe: “Deze chauffeur weet precies
hoe het zit, en waarover hij het heeft.”
Henk: “Ik heb respect voor het werk
dat Peter doet. En omdat hij met mij
deelt hoe het in Parlement werkt, krijg
ik ook inzicht in hoe het daar gaat en
dat transport een ingewikkelde sector
is.” Hij is vrij duidelijk over wat Peter
van Dalen en ook een politieke partij
als de ChristenUnie op het gebied van
transport nog beter kunnen doen:
“Bepaalde zaken aankaarten en

www.facebook.com/eurofractie

www.twitter.com/petervdalen

Speerpunten
Naast een eerlijk concurrentiebeleid voor
de transportwereld blijft Peter van Dalen in
het Europees Parlement hard werken om
godsdienstvrijheid hoog op de agenda te zetten.
Ook blijft hij zich inzetten voor de Europese en
Nederlandse visserij.
Van Dalen: “In de komende 5 jaar, tot
de volgende verkiezingen in 2019,
staan allerlei plannen en maatregelen
op stapel. Het beloven mooie en
belangrijke jaren te worden. En politiek
bedrijven in het licht van een open
Bijbel roept ook wel weerstand op.
Maar we gaan ervoor! Met uw hulp,
ondersteuning en gebed hoop ik met
mijn team ver te komen.” «

EUROPA

Foto: Arjo Kleinhuis
Tekst: Maarten van de Fliert
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DE ZOMER VAN 2014
De zomer is de tijd van dunne kranten vol komkommers. Iets met schriftelijke vragen
over het behoud van Lingo. Maar deze zomer ging zijn eigen, vaak gruwelijke gang.

E

r was die afschuwelijke raketaanval
op de MH17, het gesol met
lichamen en spullen ter plekke,
de indrukwekkende thuiskomst
van de kisten in Eindhoven, Dag van
Nationale Rouw, de speciale kerkdienst
in Amersfoort. Een ramp middenin een
vergeten oorlogsgebied in een uithoek van
Europa bracht de tijd van
de Koude Oorlog opeens
weer dichterbij. Er was ook
die eindeloze raketregen
van Hamas op Israël,
waarna dat land probeerde
de raketinstallaties in
Gaza en tunnels naar
Israël te vernietigen. Met
vele doden tot gevolg. We zagen hier in
Nederland bij demonstraties dat duivelse
antisemitisme de kop weer opsteken. Of
die hemeltergende taferelen in Irak waarbij
ISIS-barbaren christenen en jezidi’s opjagen,
uithongeren, vermoorden. Dode kinderen,
radeloze moeders, huilende mannen.

afmaken. Dat zijn onze vijanden. En in
Romeinen 12 vraagt God ons het bijna
onmogelijke. Om deze vijanden lief te
hebben, af te zien van wraak, voor ze te
bidden, slachtoffers te helpen. Dus als God
ons vraagt waar wìj zijn in de zomer van
2014, dan ligt als het goed is hier het eerste
deel van het antwoord.
Het tweede deel van
het antwoord is zo
mogelijk nog moeilijker.
Romeinen 13 draagt de
overheid op het kwaad
met overheidsmacht te
bestrijden. Als christelijke
politieke partij zouden
we het soms liever houden bij vergeving en
hulp, maar mogen we ons niet onttrekken
aan deze veel zwaardere opdracht waarbij
we de overheid vragen om het zwaard op
te pakken. Want ook zo staat de overheid
in dienst van God. Om antisemieten
te bestraffen, degenen die de MH17
neerhaalden te berechten, om de slachters
van ISIS met geweld te stoppen.

“Deze zomer
heeft ons opnieuw
geleerd dat we
vijanden hebben.”

Een
teken voor
verbondenheid
met Iraakse
christenen

Bij al deze ellende vragen niet-gelovigen
ons vaak: “Waar is jullie God nu?” Het is een
vraag die we soms zelf ook stellen. Maar ik
denk dat God ons een andere vraag stelt. Hij
vraagt: “Waar ben jìj nu?”
Deze zomer heeft ons opnieuw geleerd
dat we vijanden hebben. Mensen die een
burgervliegtuig neerhalen, mensen die
Joden haten omdat ze Joden zijn, mensen
die weerloze burgers als vee opjagen en

Bij het onbeschrijfelijke leed van de zomer
van 2014 is het de vraag: waar ben jìj?
Als leden van de kerk van Christus en als
leden van een politieke unie van christenen
kunnen we bij zowel Romeinen 12 als 13
te rade gaan. Laten we bidden dat we op
verschillende momenten steeds weer het
goede doen.

Gert-Jan Segers
Tweede Kamerlid ChristenUnie
@gertjansegers
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Op de
planken
in de
Tweede
Kamer

ChristenUnie
Open Dag
Wilt u Tim zelf zien
optreden? Of heeft u
altijd al eens op de
blauwe stoelen in de
Tweede Kamer willen
zitten? Kom dan naar
de speciale ChristenUnie Open Dag!
Zaterdag 11 oktober
in Den Haag.

Op zaterdag 11
oktober 2014 staat
cabaretier Tim van
Wijngaarden - beter
bekend als Timzingt -

Kijk voor het hele
programma en alle
informatie op
www.christenunie.nl/
opendag

tijdens de Open Dag
van de ChristenUnie
op de planken in de
Tweede Kamer.
Niet om het een of ander, maar stemt
Tim zelf eigenlijk CU? “Als ik nee zeg,
mag ik zeker niet optreden?” ›

Tip

Foto: Dik Nicolai

Neem gratis iemand
mee die nog geen lid is
van de ChristenUnie!
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› Vooropgesteld, Tim is geen politieke grappenmaker. In zijn
optredens neemt de cabaretier en liedjesschrijver vaak
thema’s en gebeurtenissen uit het leven van alledag op de
korrel. Zoals in zijn voorstelling over het door hem gevreesde
jargon dat men bezigt in een cursus conflicthantering,
waarin hij de nadruk in het woord conflicthantering
veelzeggend legt op de een-na-laatste lettergreep. Of in een
sketch over het kneuterige van kerkelijke verdeeldheid,
waarbij de modaliteiten Het gekrookte riet en Bewaar het
Pand gemakshalve worden gefuseerd tot Het gekraakte pand.

Natuurkundedocent
Waar het publiek van Tim tijdens voorstellingen – zoals
tijdens de Open Dag – veelal bestaat uit christenen, heeft hij
doordeweeks een overwegend seculier volksdeel voor z’n
neus. Als natuurkundedocent geeft hij namelijk drie dagen
per week les op een openbare middelbare school.

“Ik kan
niet ontkennen
dat mijn
les af
en toe
ontaardt
in een
cabaretvoorstelling.”

Even tussendoor – bewust voor
een openbare school gekozen? “Pff,
dat vind ik zo’n typische vraag, hè.
Dat is nog een rudiment van de
verzuiling. Als ik elektricien was
geweest, had je dat niet gevraagd.”
En waarom eigenlijk natuurkunde?
Een droger vak kan men zich nauwelijks
indenken. “Geen enkel vak is intrinsiek
interessant. Het gaat erom hoe je het
brengt. Maar ik geef toe, het is niet
gering om jonge mensen, gierend van
de hormonen en met rammelende
telefoons in hun zakken op donderdagmiddag twee uur lang met natuurkunde bezig te houden.” Appeltje-eitje
voor een cabaretier, toch? “Ik kan niet
ontkennen dat mijn les af en toe
ontaardt in een cabaretvoorstelling.
Naah, weet je, laat ik het zo zeggen, ik
denk dat ik vrij amusant kan lesgeven.
Laat ik het daar op houden.”
De dagen dat Tim geen lesgeeft, is hij
bezig met cabaret. “Cabaret is voor mij
allereerst iets therapeutisch, het helpt
me te relativeren. Zo van, wat is dat
nou voor rare club? Of, waar zijn we
met z’n allen mee bezig? Cabaret is dik
dun maken, en andersom. Ik houd wel
van bespiegeling, ik gebruik graag
metaforen uit de natuurkunde. Licht,
bijvoorbeeld, dat ongrijpbaar en
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onkenbaar is. Ik leg dan de link naar gelovigen,
als kinderen van het licht, die zo bang voor het licht zijn
dat ze gebouwen maken om het licht in te vangen. Dat is
het stomste wat je kunt doen. Licht kun je niet vangen.”

Christelijke code
Kunnen christenen eigenlijk een beetje tegen grappen?
Absoluut, zegt Tim, maar hij haast zich daarbij een kanttekening te plaatsen. “De christelijke gemeenschap heeft een
soort code en daar moet je wel binnen zien te blijven. Ik ken
die spelregels, en, weet je, ik heb ook helemaal geen behoefte
om die te overtreden.”
Desondanks krijgt ook Tim af en toe wel kritiek. “Sommige
mensen missen het getuigenis, zeggen ze dan bijvoorbeeld.
‘Getuigenissen?’, reageer ik dan. Die hoor je de hele zondag.
Ik vertel gewoon hoe het echt is.” Een heel enkele keer hoort
Tim dat hij mensen persoonlijk gekwetst heeft. “Daar besteed
ik dan wel aandacht aan. Ik had bijvoorbeeld een keer een
liedje gemaakt waarin ik zong ‘van boulimia moet je kotsen’.
Dat is natuurlijk feitelijk juist, maar er kwam iemand naar
me toe en die zei: ‘Ik heb dat, ik vind het niet leuk dat je er
grappen over maakt.’ Ik heb toen zoiets gezegd als ‘Ik vind
het ook niet leuk dat je boulimia hebt, maar er zijn ook
mensen getrouwd, en dan zou ik daar ook geen grappen
meer over kunnen maken. Snap je, het ligt niet altijd even

Tekst: Jasper van den Bovenkamp
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gemakkelijk.” Zijn er dingen waarover je echt geen
grappen kunt maken? Volgens Tim niet, zolang het
maar goede grappen zijn. “Maar zelfs het
allerheiligste kun je daarmee niet raken. Ik vond
het mooi wat kardinaal Simonis zei na de
cartoonrellen in Denemarken, waarin de profeet
Mohammed belachelijk werd gemaakt. Hij zei:
‘Jezus heeft zich al vernederd tot het ultieme. Wij
geloven in een vernederde God. De angel is eruit.’
En ik moet denken aan een regel van Bono als hij
zingt ‘Stop helping God across the road like a little
old lady’. Als Madonna volgens ons weer eens over
de schreef gaat, zijn we geneigd massaal te roepen
dat dat zonde is en zo. We moeten ons niet in de
val laten lokken door overal zo op aan te slaan.”

Moedige club
Hoewel Tim geen politiek cabaret maakt, volgt hij
de ontwikkelingen in Den Haag zonder meer en
vindt hij er ook van alles van. Wat hij van de
ChristenUnie vindt bijvoorbeeld? “Een moedige
club. Waarom ik dat vind? In de achterban zitten
veel mensen die symboolpolitiek willen zien.

ADVERTENTIE

“We
moeten
ons
niet in
de val
laten
lokken
door
overal
zo op
aan te
slaan.”

Zo van, stop met abortus, stop met euthanasie, en
zoek het verder maar uit in Den Haag. Dat de partij
een breed christen-sociaal geluid laat horen dat die
afzonderlijke onderwerpen overstijgt, is iets wat
volgens mij een deel van de stemmers pertinent
niet snapt. De CU moet haar achterban telkens
weer uitleggen wat ze nu precies aan het doen zijn.
Ik vind het knap hoe ze dat oplost.”
Heeft hij nog voorkeur voor een CU-politicus?
“Carola Schouten. Ja, als ik haar op de radio hoor,
denk ik: zo, die heeft verstand van zaken – en niet:
shit, we moeten ook nog een vrouw op de lijst. Maar
ter zake kundig vind ik ze allemaal, hoor. Ook Arie
Slob. De vraag is nog even hoe ze meer invloed
kunnen gaan uitoefenen op het beleid. Alhoewel, de
huidige gedoogconstructie waarin ze nu opereren is
natuurlijk fantastisch. Ze kunnen de achterban dan
na elk overleg vertellen: het was allemaal echt
supererg, maar wij hebben het iets minder erg
gemaakt.” «

Tip:

De regel van Bono die Tim citeert komt uit ‘Stand Up Comedy’ van U2.

NIEUWSPAGINA

Nieuwe WI-studie
‘Coöperatiemaatschappij’
Is het einde van de verzorgingsstaat
nabij? Is het tijd voor minder

Meer informatie:
wi.christenunie.nl/
cooperatiemaatschappij

WI-symposium Overheid,
Markt en Samenleving
Amersfoort
www.wi.christenunie.nl/
overheidmarktsamenleving

ChristenUnie Open Dag
in de Tweede Kamer

Middenin de verhitte discussie over de participatiesamenleving
pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor
een overheid en een samenleving die elkaar niet uitsluiten, maar
aanvullen.

Dit is het derde deel in de
WI-reeks ‘christelijk-sociaal
2030’. De reeks schetst nieuwe
verhoudingen tussen overheid,
markt en samenleving.

25 september

11 oktober

overheid en meer samenleving?

De coöperatiemaatschappij is het
toekomstideaal. Want het goede
leven ontstaat in coöperatie: in een
samenwerking waarbij ieder zijn
talenten inbrengt.

Agenda

Den Haag
www.christenunie.nl/opendag

1 november
WI-onderwijscongres
Amersfoort
www.wi.christenunie.nl/
onderwijscongres

22 november
30e Unie- en 15e
Ledencongres
Ede
www.christenunie.nl/congres

In Memoriam:
Ypie Spoelstra,
1967  2014
Fractievoorzitter
ChristenUnie Achtkarspelen
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Hans Offereins,
1948  2014
Secretaris ChristenUnie
Vlaardingen

Gerrit Roosink,
1964  2014
ChristenUnie Rijssen-Holten

Michiel Niemeijer,
1957  2014
Oud-raadslid ChristenUnie/
SGP Den Haag

Colofon
Redactie

Wetenschappelijk Instituut

Jop Douma (hoofdredacteur),

Tel. 033 4226960

Floris Spronk (eindredacteur),

wi@christenunie.nl

Menno van Hulst, Jonathan

Blijf op de hoogte
van het CU-nieuws
Mis nooit meer iets uit de christelijke politiek. Geef uw
e-mailadres vandaag door en blijf op de hoogte van
nieuws, aanbiedingen en acties. Ook wanneer u de
nieuwsbrief niet wilt ontvangen stelt de ChristenUnie
prijs op uw e-mailadres. Zo kunnen we tijd en geld
besparen met de administratie rondom uw lidmaatschap. U kunt zelf eenvoudig uw voorkeuren doorgeven.

van der Geer, Geert Jan Spijker,
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Concept, vormgeving

tenaamstelling: Vereniging de

en beeldbewerking

ChristenUnie Amersfoort.

Redmatters

KvK dossiernr. 32080551

www.redmatters.com
Lidmaatschap
CBB

Het lidmaatschap valt samen

ChristenUnie magazine verschijnt

met het kalenderjaar. Opzeggen

in braille en audio bij het CBB

kan alleen schriftelijk voor 30

Tel. 0341 565 499

november bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl

Druk

Alle mutaties worden door de

Kon. BDU Grafisch bedrijf

ledenadministratie per e-mail of
per post aan u bevestigd.

Partijbureau
Postbus 439

NAWgegevens

3800 AK Amersfoort

De ChristenUnie registreert

Tel. 033 4226969

NAW-gegevens van alle leden.

info@christenunie.nl

Zorgvuldig geselecteerd derden

Bank: 37.29.30.018

mogen onze leden af en toe
gerichte aanbiedingen doen.

Eerste Kamer

Vragen of bezwaar? Bel onze

Tel. 070 3624571

ledenadministratie.

Tweede Kamer
Tel. 070 3183057
christenunie@tweedekamer.nl

Eurofractie
Tel. 06 52244464
info@eurofractie.nl

Zijn uw gezinsleden al lid?

De ChristenUnie wil niet alleen vandaag
een verschil maken, maar ook morgen... en dat kan
alleen met blijvende steun van onze leden!
U kunt ons helpen om de
ChristenUnie te laten groeien
Meld een gezinslid* aan voor slechts € 25,per jaar en ontvang nu een gratis CD naar keus.

U kunt
kiezen
uit de
volgende
CD’s:

Ga naar www.christenunie.nl/lidworden,
vul het aanmeldformulier in en noteer in het
opmerkingenveld: actie gezinslid + de CD die
u wenst te ontvangen.

	Kees Kraayenoord
Jezus leven van mijn leven

Remco Hakkert
Stromen van Zegen

Sela
Ik zal er zijn

Trinity
Mundo

*	Een tweede ChristenUnie-lid op hetzelfde adres. Het bedrag van 25 euro geldt bij automatische incasso.

Ga naar www.christenunie.nl/lidworden

Wees er snel bij,
want op=op

