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Wat zijn er bijvoorbeeld weer veel 

jonge christenen bijgekomen die 

zich willen inzetten voor christelijke 

politiek! Dat zijn de momenten 

waarop ik sterk ervaar hoe belangrijk 

het is dat er een partij als de 

ChristenUnie bestaat. Een partij voor 

jong en oud. Een partij van christenen 

die stem wil geven aan hun geloof. 

Ik geef daar in dankbaarheid mijn 

krachten aan. 

Het maakt me ook strijdvaardig. 

Er staan ons weer drukke campagne-

tijden te wachten. Maar dat hoeven 

we niet alleen te doen. We mogen 

ons werk doen onder de rijke Zegen 

die God ons beloofd. Die zegen 

hebben we onze lijsttrekkers van 

de Provinciale Statenverkiezingen 

en de waterschappen toegezongen. 

We trekken daarin samen met 

elkaar op. We werven steun voor 

de ChristenUnie. Steun om ons in 

te kunnen zetten voor de vrede 

van dit land, voor de vele gezinnen, 

voor een leefbaar platteland, voor 

banen voor de vele werkzoekenden, 

voor goede zorg dichtbij, voor 

een duurzame omgang met de 

schepping. We spreken ons uit voor 

de geloofsvrijheid van onze broeders 

en zusters die vervolgd worden, 

voor minderheden in ons land, zoals 

de Joodse gemeenschap die in de 

verdrukking zit. En voor iedereen die 

niet voor zichzelf kan spreken. Ik zie 

hoe we daarin gezegend zijn geweest 

en resultaten hebben mogen boeken. 

En we zijn nog lang niet uitgestreden. 

Gelukkig mogen we onder de zegen 

van God, in alle vrijheid, ons geloof 

een stem geven.

  arie slob
 Voorzitter Tweede 

Kamerfractie ChristenUnie

  @arieslob

Wat een geweldig jubileumfeest hebben we eind 

januari in Zwolle gevierd! In dankbaarheid keken 

we terug op de enerverende eerste vijftien jaren 

van onze ChristenUnie. Maar we kijken ook vol 

verwachting en vertrouwen vooruit. 

Dankbaarheid

VOORWOORD
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DankbaarheidDankbaarheid
Blijf op de 

hoogte van al het 

nieuws over de 

ChristenUnie

Mis nooit meer iets uit de 

christelijke politiek. Geef 

uw e-mailadres vandaag 

door en blijf op de hoogte 

van nieuws, vacatures 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.

Geef vandaag eenvoudig 

uw e-mailadres door via 

www.christenunie.nl/email 

of mail naar 

email@christenunie.nl 
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Als het moet reizen ze voor hun werk de hele wereld 

over, maar voor deze kennismaking spreken Ronald 

Mulder en Arie Slob eenvoudig in de provincie af. 

Thuishonk Zwolle is hun beider woonplaats, maar de 

verwantschap tussen de twee reikt verder, zo blijkt.
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‘Ja, we 
gingen 
inderdaad 
altijd met 
heel de 
familie 
mee als 
er een 
belangrijke 
wedstrijd 
was.’

Nou ja, eerst even dit: ‘kennismaking’ is 

feitelijk een onjuist begrip in dit verband, 

want hun eerste ontmoeting dateert al van 

jaren geleden, vertelt Slob, en hij zal het 

schaatskampioen Mulder vast niet kwalijk 

nemen als-ie het zich niet meer herinnert, 

want hij was toen een jaar of drie, vier. ‘Jouw 

vader, Luud, en ik werkten toen op dezelfde 

school. Behalve leerkracht was ik in die tijd 

freelance journalist, en je vader attendeerde 

me op Berry, jouw oudere broer, die ergens 

achter Hardenberg een belangrijke wedstrijd 

zou gaan skeeleren. Hij zei: ‘Daar moet je als 

journalist bij zijn.’ Ik was daar dus, en toen 

kwam ik jullie tegen. Hé, leuk, dacht ik, twee 

van die blonde jochies. Ik ben er natuurlijk 

zelf één van een tweeling, dus ik heb er altijd 

een beetje een zwak voor gehad.’

Mulder lacht. ‘Ja, we gingen inderdaad altijd 

met heel de familie mee als er een 

belangrijke wedstrijd was.’ Slob: ‘Jullie waren 

een sportief gezin, zoveel was wel duidelijk.’ 

Mulder: ‘Klopt inderdaad. Maar wat daaraan 

wel grappig is: we zijn het min of meer door 

toeval geworden. Berry had vroeger zwakke 

enkels, dus zei de dokter dat hij maar moest 

gaan schaatsen. Zo is die sport in onze 

familie gekomen. Het zit er zeg maar niet al 

generaties lang in.’

Brons
Toch wist de 29-jarige Mulder tijdens de 

Olympische Winterspelen in Sotsji vorig jaar 

brons te bemachtigen op de 500 meter en 

zijn tweelingbroer Michel ging er zelfs met 

goud vandoor. Sindsdien wordt Ronald op 

straat herkend. ‘Soms hoor je achter je rug: 

‘Hé, dat was Ronald!’ Of soms: ‘Hé, dat was 

Michel!’ Tja, dat heb je als je tweeling bent.’

Ook eerder al viel Ronald in de serieuze 

prijzen, onder meer bij het NK Afstanden in 

2011, waar hij ‘s lands kampioen werd 

gekroond. En wat Ronald betreft, zit z’n 

carrière in de sport er nog niet op. Ondanks 

de liesblessure die hij vorig jaar opliep bij de 

Holland Cup in Deventer en waarvan hij nog 

steeds de gevolgen ondervindt, bruist hij van 

ambities. Het zal niemand verrassen dat de 

gouden plak in Korea lonkt. Wie weet wordt 

2018 het jaar van Ronald.

Voorlopig betekent het dat hij zich moet 

persen in een strak regime van trainen, trainen 

en trainen. Valt wel mee, zegt Mulder. 

“Ik sta meestal rond acht uur op, en ga dan 

vanuit Stadshagen, de vinexwijk in Zwolle 

waar ik met mijn vriendin woon, naar Thialf 

in Heerenveen. We stappen daar rond tien 

uur het ijs op voor een training van zo’n 

gaan voor goud
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anderhalf uur, daarna drinken we koffie en 

lunchen we. Om en nabij vier uur begint de 

tweede training, in het krachthonk of op de 

fiets. En verder doe ik af en toe een interview 

en tijdens drukke trainingsweken een 

middagslaapje. Zo’n powernap heb ik af en 

toe echt wel nodig.” 

Gezonde balans
De week van Slob ziet er heel anders uit. 

Hij stapt maandag in Zwolle op de trein 

om na drie drukke vergaderdagen in Den 

Haag zich donderdagavond weer bij zijn 

vrouw te melden. “Vrijdag en zelfs zaterdag 

ben ik meestal ook nog op pad. Mijn vrouw 

heeft als fysiotherapeut veel om handen, 

en ze doet jeugdwerk in de kerk. Onze vier 

kinderen zijn allemaal het huis uit, we 

hebben een balans gevonden.” ›

INTERVIEW

Ronald mulder
en arie slob Wie is Ronald

Mulder?
Ronald Mulder (1986) 

is een Nederlands 

profschaatser en inline-

skater. Samen met zijn 

tweeling broer Michiel Mulder 

behoort hij tot de top van de 

Nederlandse schaatsers. Zo 

veroverde hij in 2014 tijdens 

de Olympische Spelen in 

Sotsji de Bronzen medaille 

op de 500 meter en won hij 

later dat jaar de wereldbeker 

op dezelfde afstand. 
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› Pendelen tussen oost en west zit 

er voor Slob niet meer in, sinds hij 

fractievoorzitter is. Aanvankelijk deed 

hij dat wel, maar steeds vaker moest 

hij na een uitgelopen vergadering 

een hotelletje boeken, en als het even 

tegenzat was heel Den Haag dan vol en 

belandde hij ergens in de periferie van 

de hofstad en had hij bovendien geen 

schoon overhemd voor de volgende 

dag bij zich. Tja, daar was hij op een 

gegeven moment helemaal klaar mee. 

Sinds Slob over een appartement in 

de residentiële hoofdstad beschikt, 

verschijnt hij elke ochtend fris en 

uitgeslapen in de Kamer. En zijn 

tweede huis biedt nog een ander 

voordeel: doordat de parlementariër 

niet meer dagelijks in de trein zit, 

houdt hij tijd over om z’n rondjes 

te rennen in de duinen of over de 

boulevard van Scheveningen. Want 

wie denkt dat Slob alleen maar aan 

vergadertafels zit, die heeft het mis: 

twee, drie keer per week trekt hij z’n 

hardloopschoenen aan. ‘Dat is voor 

mij een soort heilig moeten. Als je niet 

oplet, is het leven van een politicus met 

de lange vergaderingen, bijeenkomsten 

en recepties erg ongezond.’ 

Sport is sowieso wel een ding voor 

Slob, zegt hij. ‘Ik ben in sportief opzicht 

altijd breed geïnteresseerd geweest.’ 

Zat hij tijdens de Winterspelen ook 

gekluisterd aan de buis? ‘Jazeker. Op 

één moment na, en dat was toen jij en 

je broer respectievelijk goud en brons 

pakten. Ik had die dag een werkbezoek 

in Tiel. Onderweg in de trein had ik al 

gekeken, maar tijdens het bezoek ging 

dat natuurlijk niet. Maar natuurlijk 

heb ik alles terug gekeken. De mooiste 

beelden vond ik misschien wel die van 

je vader, toen hij zo enorm uit z’n dak 

ging op de tribune.’

 

Kop en schouders
Hoe staat het er eigenlijk in 

sportief opzicht voor op de Haagse 

ChristenUnie-fractie? Slob: ‘Haha, ik 

steek met kop en schouders boven 

m’n collega’s uit. Ik ben weliswaar 

de oudste van het stel, maar ook de 

meest sportieve. Ook al heb ik het 

ongelooflijk druk, ik ga bijna altijd 

lopen. Die discipline heb ik voor mezelf 

ontwikkeld.’

‘Fantastisch’, vindt Mulder. ‘Het 

maakt je hoofd misschien ook een 

beetje leeg?’ Slob: ‘Absoluut. Sommige 

debatten en spreekbeurten bereid ik op 

m’n hardloopschoenen voor.’ 

Voor de profschaatser zal ongetwijfeld 

het tegenoverstelde gelden: zijn hele 

werkweek staat in het teken van sport, 

dus ontspannen doet hij op de bank. 

Mulder, lachend: ‘Ja, ik kijk dan uren 

achtereen naar Politiek 24.’ 

Dat is natuurlijk scherts. Het is zelfs 

zo, bekent de sportman, dat hij buiten 

de verkiezingsdrukte om helemaal niet 

zo met politiek bezig is. ‘Nee, ik stem 

natuurlijk wel, meestal ChristenUnie, 

maar verder zit ik er niet heel diep in. 

Maar als je me vraagt waar de politiek 

zich mee bezig moet houden, dan zeg 

ik: kijk eens wat een zooitje het op het 

moment in de wereld is. Volgens mij 

moeten we ervoor zorgen dat de rust 

weer een beetje terugkeert.’

Tekst: Jasper van den Bovenkamp

“Sommige 
debatten en 

 spreekbeurten 
bereid ik op 

m’n hard-
loopschoenen 

voor.”
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De internationale situatie is zonder meer 

zorgelijk, beaamt Slob. ‘Ook ons land 

moet meewerken aan de stabiliteit 

in de wereld, die op dit moment ver 

te zoeken is. Afgelopen jaren ben ik 

bijvoorbeeld verschillende keren in 

Afrika geweest. Je hoort er niet zoveel 

over, maar het gaat daar helemaal niet 

goed. Wat dacht je van die miljoenen 

vluchtelingen die de oversteek willen 

maken, maar verdrinken of door 

mensenhandelaars op zee in steek 

worden gelaten? En dan de situatie in 

Noord-Irak, Syrië, Oekraïne, Rusland en 

ga maar door.’ 

Vakleerkracht
Gevraagd naar een voor Mulder 

belangrijk politiek issue, komt hij 

evenwel ergens anders uit. Begrijpelijk, 

in de sport natuurlijk. ‘Met mijn 

ALO-achtergrond vind ik het enorm 

belangrijk dat basisschoolkinderen 

gedegen bewegingsonderwijs krijgen, 

dat hun veel motorische vaardigheden 

worden aangeleerd. Als het aan mij 

ligt, zou ik daar vakleerkrachten op 

willen zetten. Nu zijn het te vaak 

groepsleerkrachten die het vak geven, 

en dat is in veel gevallen nadelig voor 

de kwaliteit.’

‘Het is een onderwerp in de Kamer 

geweest’, reageert Slob. ‘Zelfs is het 

een tijdje verplicht geweest, maar het 

drukte te zwaar op de bemensing van 

scholen. Maar dat sport en beweging 

juist voor kinderen belangrijk is, lijkt 

me evident.’

Voor Mulder heeft het belang van sport 

nog een extra dimensie. Het is voor 

hem meer dan noodzakelijk voor z’n 

gezondheid, hij ziet het in zijn eigen 

situatie ook als een talent dat hij 

optimaal wil benutten. ‘Ik wil dat ook 

aan mensen laten zien. Het gaat er me 

niet om de prestaties naar mezelf toe 

te trekken. Natuurlijk, topsport is in 

zekere zin egoïstisch, maar ik zal nooit 

zeggen: dit heb ik bereikt. Voor mij is 

het helder dat het een talent is dat ik 

gekregen heb.’

In de politieke arena kan egoïsme 

ook best een thema zijn, zegt Slob. 

‘Profilering zoals je dat bij sommige 

politici ziet, is in ons werk een 

grote valkuil. Je kunt je heel erg 

belangrijk gaan vinden en jezelf 

groot maken in een omgeving waar 

juist dienstbaarheid er zo toe doet. 

Dat bewustzijn heb ik wel van huis 

uit meegekregen. Ik kom uit een 

middenstandsgezin, waarin er een 

mentaliteit was van aanpakken, de 

mouwen opstropen en gewoon doen 

wat er van je verwacht wordt. Mijn 

ouders leerden ons bovendien dat 

we niet alleen voor onszelf leefden, 

maar dat we ook iets voor de kerk, de 

maatschappij, of de politiek moesten 

betekenen, als dat van ons werd 

gevraagd.’ 

Lijfspreuk
Heeft Mulder iets dergelijks ook 

meegekregen? ‘Niet op die manier, 

denk ik. We hadden niet echt een 

motto of iets dergelijks. En zelf heb ik 

ook niet echt een lijfspreuk. Nou ja, 

wel een sportgerelateerde, hij komt 

van Harvey Specter volgens mij: I don’t 

have dreams, I have goals, and when 

I reach one, I go to the next. Zoiets. Ja, 

dat vind ik wel een mooie.’

En wat is het volgende doel van 

Mulder? ‘Goud in Korea.’ En als 

we over de sportieve carrière 

heen kijken? ‘Oei, moeilijke 

vraag. Kijk, ik heb twee jaar voor 

de klas gestaan, maar ik weet 

niet of ik dat weer ga doen. Wat 

voor mij eigenlijk wel vaststaat, 

is dat ik in de sportwereld wil 

blijven, hoe dan ook. Als trainer 

misschien, of als bestuurder. 

Nee, dat weet ik nog niet.’ 

Voor Slob is het kortetermijndoel 

natuurlijk een positieve 

verkiezingsuitslag voor de ChristenUnie 

op 18 maart. ‘We willen graag vanuit 

onze unieke identiteit een verschil 

blijven maken. En dat gaat nog beter 

als de kiezer ons werk steunt op al die 

verschillende politieke niveaus. Ook in 

de provincies, de waterschappen en de 

Eerste Kamer.’ Glimlachend: ‘Wat dat 

betreft gaan wij ook voor goud’.
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zuid-holland

De economie trekt weer wat aan, maar werk is geen 

vanzelfsprekendheid. In gesprek met Gerrit Boers uit 

’s-Gravenzande blijkt opnieuw dat ook ondernemen niet vanzelf 

gaat, maar hard werken is en alertheid vraagt. Prijzen staan 

onder druk. Veel tuinbouwondernemers specialiseren zich 

in één product, om zo sterk mogelijk te zijn. Maar dat maakt 

tegelijk kwetsbaar. Want als de vraag naar dat ene product plots 

terugvalt, wat dan? Gerrit en ik staan tussen de cyclamen en 

genieten van de kleuren, die extra mooi zijn in de zon die God 

deze dag volop laat schijnen. Gerrit vertelt over de kweek, over 

de verkoop. En ik over de kansen die de ChristenUnie Zuid-

Holland ziet voor de economie; kans op meer werk door het 

midden- en kleinbedrijf beter te verbinden met de internationale 

economische topsectoren. Gerrit kijkt me aan en zegt: ‘Doen’.

Naam: 

chris schaapman
Leeftijd: 

46 jaar
Woonplaats: 

den haag
Was eerder: 

statenlid
Opvallend: 

Voetbalcoach 
van de D-meiden

zuid-holland

Chris
   Schaapman
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In deze fotoserie 

presenteren wij u onze elf 

provinciale lijsttrekkers en 

een thema dat hun hart 

heeft. 

Kijk voor meer informatie 

over uw provincie op 

www.christenunie.nl/

verkiezingen 
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Tjitska Mes-van den Berg zit zonder werk. Waarom? Omdat de organisatie waarvoor ze 

werkte als beleid heeft geen vaste benoemingen te geven aan nieuwe medewerkers. Ze is 

orthopedagoog. Zowel de kinderen als de ouders waar ze mee werkte waren enorm tevreden 

over haar. Ook haar werkgever was erg tevreden. En er is werk genoeg. Haar baan vervalt niet. 

Toch ziet de werkgever een vaste benoeming als een economisch risico en zoekt daarom een 

andere tijdelijke kracht.

Ik maak me zorgen over deze ontwikkeling. Die moet gekeerd worden. Trouw moet weer gaan 

lonen en geen risico vormen. Ik maak me er sterk voor dat mensen zoals Tjitska het goede werk 

dat ze doen, kunnen blijven doen. Jonge mensen, hoog of laag opgeleid, moeten we werk met 

toekomst kunnen bieden.  Voor die inspanning staan werkgevers, werknemers en de overheid 

de komende jaren. Daar wil ik mijn bijdrage aan geven. 

Tjisse
Stelpstra

2/11 LIJSTTREKKERS IN BEELD

Naam: 

tjisse stelpstra
Leeftijd: 

53 jaar
Woonplaats: 

beilen

Was eerder: 

werkzaam 
bij de overheid 
als jurist
Opvallend: 

speelt piano
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Provinciale Staten

7 KERNTAKEN VAN DE PROVINCIES

FEITEN OP EEN RIJ

1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer   2 Milieu, energie en klimaat

3 Vitaal platteland   4 Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer   5 Regionale economie

6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg   7 Kwaliteit van het openbaar bestuur

Provincie met

de meeste inwoners

Provincie met de

grootste oppervlakte

Provincie met het

grootste wateroppervlak

Provincie met 

de meeste gemeenten

Zeeland heeft de 

minste inwoners: 381.000

Utrecht is de 

kleinste provincie: 1.500 km2

Drenthe heeft het kleinste 

wateroppervlak: 39 km2

Flevoland heeft de 

minste gemeenten: 6

ZUID
HOLLAND
MEER DAN
3.500.000
MENSEN

GELDERLAND
MET RUIM 
5.000 KM2

FRIESLAND
MET 2.400 KM2

WATER

NOORD-BRABANT
MET 67 GEMEENTEN

zuid-holland heeft 

meer inwoners

dan 22 amerikaanse 
staten

PROVINCIES
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Waterschappen

HET WERK VAN EEN WATERSCHAP

FEITEN OP EEN RIJ

1 Dijken zorgen voor onze veiligheid   2 Sluizen, stuwen en gemalen  

regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast   3 Afvalwater wordt gezuiverd   

4 Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit

Aantal waterschappen  

in Nederland

Aantal huidige zetels

In 2 van die 16 waterschappen  

hebben we nog geen zetel

We doen niet mee in: Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, 

Rijn en IJssel, Roer en Overmaas, Peel en Maasvallei

IN 16 
VAN DE 24

WATERSCHAPPEN 
DOEN WE MET DE 

VERKIEZINGEN
MEE

1 ZETEL

1 ZETELCU/SGP

CU/SGP

SGP/CU

CU/SGP

CU/SGP

NIEUW

NIEUW

1 ZETEL

2 ZETELS

2 ZETELS

2 ZETELS

2 ZETELS

2 ZETELS

1 ZETEL

1 ZETEL

1 ZETEL

1 ZETEL

1 ZETEL

1 ZETEL

DE STICHTSE RIJNLANDEN
AMSTEL, GOOI EN VECHT
DELFLAND
WETTERSKIP FRIESLAND
GROOT SALLAND
HOLLANDS NOORDERKWARTIER
HOLLANDSE DELTA
HUNZE EN AA’S
NOORDERZIJLVEST
REEST EN WIEDEN
RIJNLAND
RIVIERENLAND
SCHELDESTROMEN
SCHIELAND EN KRIMPENERWAARD
VALLEI EN VELUWE
ZUIDERZEELAND

Er zijn geen verkiezingen voor Vechtstromen  (2 zetels) dit jaar. in het najaar van 2013 waren  er al herindelingsverkiezingen.

WATERSCHAPPEN

Waterschap met

de meeste hectare

Blija Buitendijks is het kleinste 

waterschap: 100 hectare

WETTERSKIP
FRYSLÂN

MEER DAN 
350.000

HECTARE

Burgers kunnen voor  

het eerst in een 

stemhokje een keuze 

maken voor de 

waterschapsbesturen. 

Voorheen ging het 

stemmen via de post.

18 MAART



De Christenunie Overijssel heeft zich sterk gemaakt voor het 

behoud van kleine scholen. Ik vind  scholen belangrijk voor 

de leefbaarheid van dorpen en kernen op het platteland. De 

gevolgen van vergrijzing en ontgroening laten hun sporen achter. 

Voor veel jongeren biedt de stad de toekomst. 

Ik ben daarom op bezoek bij schoolleider Jan Limbeck van de 

CNS-school aan het Ommerkanaal. Een kleine en eigenzinnige 

school met een zelfstandig bestuur.  De school is zelfs 

uitgeroepen tot excellente school. De leerlingen komen uit 

het gebied rond de kleine kern Ommerkanaal, maar ook ver 

daarbuiten. De school wordt gewaardeerd; dat blijkt uit de af en 

aanrijdende auto’s met mensen die maandelijks hun oud-papier 

bij de school afl everen voor de oudercommissie. Jan Limbeck 

vertelt dat hij blijft investeren in de school. ‘Ik wil graag een 

lokaal extra. Op de bovenverdieping is nog de ruimte. Ik wil de 

gemeente overtuigen dat het lokaal belangrijk is.’

Jan Westert

LIJSTTREKKERS IN BEELD 3/11

Naam: 

Jan Westert
Leeftijd: 

63 jaar
Woonplaats: 

Ommen
Was eerder: 

bestuurder gehandicaptenzorg
Opvallend: 

Schreef een boek over alter -
natieven voor stakingsrecht
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Ik vind het belangrijk dat we in de samenleving zorg hebben voor 

elkaar en hulp bieden aan hen die hulp nodig hebben, ook als 

zij geen helper hebben. Die instelling zie ik terug bij het Leger 

des Heils. Veel mensen kennen hen van de soepbus en het werk 

onder dak- en thuislozen. Maar ik heb hen ook leren kennen als 

een hulporganisatie voor kinderen en volwassenen, gezinnen 

en alleenstaanden. Daarom ben ik op bezoek gegaan bij Renate 

Harkema, bij het Leger des Heils verantwoordelijk voor de 

overdracht van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten. 

Zij laat zien dat waar andere hulpverleningsinstanties geen kans 

meer zien om hulp te bieden, het Leger des Heils nooit nee zal 

zeggen en altijd klaar staat. Dat werk verdient onze steun!

Stieneke van 
     der Graaf

Naam: 

Stieneke van der Graaf
Leeftijd: 

30 jaar
Woonplaats: 

Groningen
Was eerder: 

Statenlid 
Opvallend: 

Is de jongste 
van de 11 
kandidaten

4/11  LIJSTTREKKERS IN BEELD 
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uit Assen

Van die reddingsactie mocht de lokale 

ChristenUnie in Assen de vruchten plukken bij de 

gemeenteraads verkiezingen. De kazerne zou 

gesloten worden vanwege bezuinigingen op 

Defensie. Volgens sommige media zijn door Arie’s 

optreden zo’n 1.000 banen behouden in de regio. 

‘Aanval afgeslagen, kazerne gered’, werd 

vervolgens de leus waar ChristenUnie Assen de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014 mee inging. 

Ze zetten het op borden en hingen die overal in de 

stad op. 

Een mooi een-tweetje. Dat vinden ChristenUnie-

wethouder Harmke Vlieg (40) en Fractievoorzitter 

Bert Wienen (31) in Assen. “We hebben heel goed 

het punt gemaakt dat Arie hier de kazerne heeft 

weten open te houden”, vertelt Bert. 

Harmke: “Tot verdriet van sommige andere 

partijen in de stad, die er moeite mee hadden dat 

de ChristenUnie in de media als de ‘redder’ van de 

kazerne werd gezien.” 

De kiezers beloonden in elk geval de ChristenUnie 

in maart 2014 in het stemhokje met 881 stemmen 

méér dan in 2010. Het leverde een extra zetel op, 

nu vijf in totaal. Als derde partij van Assen konden 

de CU’ers aanschuiven aan de onderhandelings-

tafel voor een coalitie met D66, PvdA en stads-

partij Plop. Met als resultaat dat de ChristenUnie 

de stad Assen voor een tweede opeenvolgende 

termijn mag besturen.

Topspits
Fractievoorzitter Bert vertelt over de wethouder: 

“Harmke is een paar maanden geleden in Drenthe 

genomineerd tot politicus van het jaar. Toen de 

media vroeg wat de fractie van onze wethouder 

vond, heb ik gezegd dat ik haar een topspits vind 

van een goed functionerend campagne team. 

Harmke had al een paar jaar zin het 

wethouderschap, maar vanaf het begin ging het 

haar niet om de baan. Dat typeert haar. Ze gaat 

voor de zaak, niet voor zichzelf.” 

Zelf zegt ze passie te hebben om ‘op de plek 

die zij gekregen heeft, de samenleving te dienen’. 

Ze vindt dat ze als ChristenUnie echt een eigen 

stempel hebben kunnen zetten op het coalitie-

akkoord.

Jeugdzorg
Harmke: “Bijvoorbeeld op het dossier  

Jeugd, waar ik nu ook wethouder van 

ben. Voor die portefeuille heb ik 

uit overtuiging gekozen.” 

Arie Slob is een held. Tenminste, dat was hij in 

elk geval in de ogen van vele Assenaren in het najaar van 

2013. Met succes pleitte de ChristenUnie-leider toen voor 

het openhouden van de Johan Willem Friso Kazerne in 

de hoofdstad van Drenthe.

Groeten
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De jeugdzorg is een van de terreinen waar de 

gemeenten sinds 1 januari 2015 de regie over 

hebben gekregen bij de decentralisaties. Waar de 

zorg eerst versnipperd was over allemaal 

verschillende instanties en instellingen, is er nu 

één loket, de gemeente, van waaruit jeugdzorg 

georganiseerd is. “Ik ben voorstander van die 

verandering. 

Het idee is dat een kind binnen twee stappen op 

de goede plek is en goede hulp krijgt. In Assen 

willen we de jeugdzorg 

graag dicht bij school organiseren. 

Wij als gemeente hebben gezorgd voor 

schoolmaatschappelijk werkers die het eerste 

aanspreekpunt zijn voor kinderen en ouders op 

school. Zij kijken wat er verder nodig is.” 

Hoewel de decentralisatie van de jeugdzorg ‘vrij 

geruisloos’ verlopen is, maken Bert en Harmke 

zich zorgen over de financiën. Bert. “Er is vrij 

rücksichtslos gekort op dit dossier.” › 

Eerste vrouw
Harmke was op dat moment al 8 jaar 

raadslid in Drentse stad. Ze stond in 

2006 als eerste vrouw op de lijst en 

werd met voorkeurstemmen gekozen. 

Ze is moeder van een dochter van 17 en 

een zoon van 15.

Sinds mei 2014 is Harmke wethouder, 

onder andere voor Jeugd en Gezin. 

Ze is de eerste vrouw in het college 

sinds vijftig jaar. “Politiek is toch nog 

een mannenbolwerk. 

Ik vind het zelf wel waardevol dat 

er een vrouw bij is in het collegeteam. 

Dat is goed voor het evenwicht. Het is 

dus best wel bijzonder dat juist de 

ChristenUnie een vrouw naar voren 

schuift tussen al die partijen met hun 

verhalen over vrouwenemancipatie. 

Dat valt wel op.”

Harmke
Vlieg

“Ze is 
de eerste 
vrouw in 

het college 
sinds 

vijftig 
jaar.”
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IN GESPREK

› Harmke: “Het wordt spannend of wij het huidige 

kwaliteitsniveau overeind kunnen houden. Je kunt 

wel zeggen dat je meer preventief gaat werken op 

scholen en dat daardoor minder kinderen zware 

hulp nodig hebben, maar dat effect hebben we 

natuurlijk niet vandaag al. Misschien pas over 

twee jaar. Als we problemen krijgen, meld ik me 

wel in Den Haag.”

Mensenhandel
Bert is vader van drie kleine kinderen 

(5, 4 en 1 jaar oud). Hij is naast het raadswerk, 

werkzaam in de jeugdzorg en ontwikkelt nieuwe 

vormen van jeugdzorg die beter aansluiten bij 

kinderen en jongeren in het onderwijs. 

Sinds Harmke haar raadszetel verruilde voor 

een collegeplek, is hij fractie voorzitter. 

Een harde werker is Bert, weet Harmke. 

“Hij is een heel gedreven persoon. Als hij zich in 

een onderwerp verdiept, zoekt hij het tot op de 

bodem uit. Een mooi voorbeeld daarvan is het 

dossier mensen handel. Dat was iets wat hier in 

Assen eigenlijk niet op de agenda stond.”

Bert vult aan: “Je hebt hier geen ramen of 

bordelen. Daardoor denken mensen dat het niet 

speelt in Assen. Maar ook hier worden meiden en 

jongens geronseld door loverboys.”

Harmke vervolgt: “Mensenhandel gebeurt hier via 

escortbureau’s en in de hotels en vakantieparken. 

In Drenthe wordt nu ingezet op het signaleren van 

mensenhandel. Bert heeft zich er voor ingezet dat 

er beleid werd geformuleerd en concrete afspraken 

werden gemaakt. Medewerkers en anderen die 

hierbij betrokken zijn, worden hiervoor getraind.” 

“Ik heb de afgelopen weken met afgrijzen naar het 

EO-programma Jojanneke in de Prostitutie zitten 

kijken. Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan 

zou ik prostitutie helemaal verbieden.” «
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Voer permanent campagne. De fractie en 

wethouder bezoeken één keer per maand een 

grote werkgever in de stad. Zo blijf je op de hoogte 

van de zaken die spelen, maar blijf je ook 

zichtbaar. Na elk bezoek wordt een persbericht 

verzonden. Deze campagne-activiteit heeft de 

pakkende naam CU@Work. 

De fractie heeft tijdens de 

verkiezingscampagne een drukke 

rotonde in de binnenstad 

geadopteerd. Samen met een 

hovenier onderhouden ze vier 

jaar lang de rotonde en door grote

borden met daarop het logo van de ChristenUnie 

blijven ze permanent zichtbaar in de stad.

Gedurende de campagne verspreidde het team 

door de stad makelaarsborden. Deze driehoeks-

borden met een van de drie verkiezingsleuzen 

konden bevestigd worden aan ramen van huizen. 

Daardoor was de boodschap van de ChristenUnie 

zichtbaar in alle wijken van de stad. 

3

borden met daarop het logo van de ChristenUnie 

De fractie heeft tijdens de 

verkiezingscampagne een drukke 

rotonde in de binnenstad 

geadopteerd. Samen met een 

hovenier onderhouden ze vier 

jaar lang de rotonde en door grote

v.l.n.r.: Margreet Boersma (raadslid)
, Peter Sturing (raadslid), 

Steven Lagendijk (raadslid), Tjerk M
edemblik (raadslid), Harmke Vlieg 

(wethouder) en Bert Wienen (fractievoorzitter)

Bert Wienen

Tekst: Anne Paul Roukema

campagnetips uit Assen



“Nare ervaringen kunnen je in de 
greep blijven houden. Soms zonder 
dat je het zelf beseft. EMDR helpt 
je het verleden te verwerken!”
Ellen van Dorp, GZ-psycholoog.

Lees meer EMDR 
op www.cruciaalggz.nl 

Een trauma 
  kun je beter 
niet verstoppen

“Nare ervaringen kunnen je in de 
greep blijven houden. Soms zonder 
dat je het zelf beseft. EMDR helpt 
je het verleden te verwerken!”
Ellen van Dorp, GZ-psycholoog.

www.cruciaalggz.nl

niet verstoppen

Cruciaal GGZ 

◦ Persoonlijke hulpverlening
◦ Vanuit een christelijk perspectief 
◦ Door ervaren professionals
◦ Geen wachtlijst

   088 111 9 000

Cruciaal is onderdeel van Lelie zorggroep

8,4Cl
ië
nt
tev

redenheid

Zij is maar een hartslag   
bij ons vandaan.

*

Deze vrouw leeft in Oekraïne, nog niet eens 1.600 kilometer vanaf 
Utrecht. Ze leeft in een garage want haar huis is ingestort. In haar 
leven kent ze eenzaamheid, armoede en pijn. Daarnaast is ze 
vaak ziek en voelt zij zich alleen zonder haar familie. 

Naastenliefde kent geen grenzen, helpen is een kwestie van het 
hart.  Help ons mee om de mensen te dienen in Oost-Europa en ze 
de liefde van God te tonen én door te geven.*
Maak uw gift over op rekening: 
NL84 INGB 0000 0088 87  
t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa te Barneveld 
Of online via www.hulpoosteuropa.nl

www.70jaar.nl 

CONCERTEN
herdenkings

thema: 70 jaar na de Holocaust

Zeven herdenkings-
concerten met muziek, 

overdenkingen en de 
bijzondere levensverhalen 

van Holocaustoverlevenden

kaarten bestellen
telefoon: 

033 422 04 04 (ma-za van 9-22 uur)
e-mail: 

concert@christenenvoorisrael.nl
internet: 

www.70jaar.nl

toegang  
€ 5,- per persoon / 
€ 2,50 kinderen t/m 12 jaar 
(met 1 gratis consumptie)

5 maart Arnhem

12 maart Amersfoort

16 maart Drachten

18 maart  Elburg

9 april  Middelburg

28 april  Schiedam

30 april  Amsterdam7

1

3

5

2

4

6

Postbus 1100 
3860 BC Nijkerk
christenenvoorisrael.nl
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M
aar direct bedacht ik hoe bedreigend 

politiek kan zijn voor je geestelijke 

gezondheid. Want als je niet oppast, 

ben je als politicus ontzettend druk 

met jezelf. Dan ga je je afvragen hoe je overkomt. 

Of je nog een beetje scoort in de media. En of je de 

volgende keer wel weer op een verkiesbare plek op 

de lijst komt. Het zijn misschien 

niet altijd per se verkeerde 

vragen, maar het zijn in ieder 

geval niet de meest belangrijke 

vragen die je je als politicus 

moet stellen.

Als kind hoorde ik volwassenen 

weleens over dominees 

spreken. Over hun ligging in 

het kerkgenootschap, over de 

beroepen die ze kregen, over 

hun preken, over hun streken. 

Die dominees zullen zichzelf, 

tijdens momenten van zwakte, vast ook weleens 

al te menselijke vragen hebben gesteld. Waarom 

krijgt mijn collega meer beroepen dan ik? Zou de 

opeens wat stuurs kijkende ouderling De Vries nog 

wel blij met mijn preken zijn? Klikt het nog een 

beetje tussen de gemeente en mij? Ook dit zijn 

niet per se slechte vragen, maar als je ze iedere 

dag stelt, word je vanzelf afhankelijk van het 

wisselende humeur van je omgeving. Of je wordt 

slachtoffer van je eigen bijtende zelfkritiek.

Iemand die zichzelf in ieder 

geval niet pijnigde met tobberige 

vragen over populariteit en impact was Paulus. 

“Hoe u of een menselijke instelling over mij 

oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over 

mezelf oordeel telt evenmin (1 Korinthe 4:3).” Zijn 

geheim was geen stuitend zelfvertrouwen, maar 

een grenzeloos vertrouwen op 

Christus. Paulus walgde van dat 

gedweep met mensen – ‘ik ben van 

Paulus, ik ben van Apollos’ – en 

zou geen goed woord over hebben 

voor gedweep met politici en 

dominees. “U bent van Christus 

(1 Korinthe 3:23).” Zo. Dat scheelt 

tobberige zelfevaluaties.

Als je gelooft dat je van Christus 

bent, kun je jezelf de betere 

vragen gaan stellen. Want laat 

je je eigenlijk nog wel raken 

door verhalen die mensen je vertellen, door 

hemeltergend onrecht dat je ziet? Ben je echt bereid 

om zelf een stapje opzij te doen als er daardoor iets 

aan dat onrecht kan worden gedaan? Ben je bereid 

een nog stap harder te lopen in de strijd ertegen? 

En wie ben je als alles wegvalt waardoor je nu 

wordt gezien? Ben je dan nog steeds van Christus?

 Gert-Jan Segers
Tweede Kamerlid ChristenUnie

  @gertjansegers

Doe ik het 
nog              , als 

Kamerlid?
De Volkskrant had pas alle Tweede Kamerleden op een rijtje gezet. 

De debattijgers, mediadarlings en backbenchers. Met hier en daar 

een geschreven portretje. En dat ga je toch lezen. 

“Zijn geheim was 
geen stuitend 

zelfvertrouwen, 
maar een 
grenzeloos 

vertrouwen op 
Christus.”

COLUMN
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STUUR MIJ TWEE WEKEN LANG GRATIS HET NEDERLANDS DAGBLAD!

Gerhard Wilts nd.nl/geloof beeld ap / Oded BaliltyPaus neemt het op voor kinderen 
 ▶ Jeruzalem

 …Door een lijstverbinding met ChristenUnie/SGP behoudt het CDA zijn vijfde zetel in het Europees Parlement. 
 …Op de Biblebelt verloren de christen-democraten veel kiezers aan CU/SGP, in 

Limburg aan D66 en VVD, maar Twente 
stemde massaal op Annie Schreijer.
 ▶ Urk

Van de 5576 stemmen die donderdag op Urk werden uitgebracht ging maar liefst 74 procent naar de ChristenUnie/SGP-lijst. Vijf jaar geleden was dat nog 58 procent. Het CDA kelderde in deze 

gemeente van 28 naar 10 procent. De PVV verloor er anderhalf procent en kwam uit op 11 procent van de stem-men. 
Hoewel de beweging nergens zo ex-treem was, is deze uitslag symbolisch voor de uitkomst van de Europese ver-kiezingen op de Biblebelt. In de 55 ge-meenten waar ChristenUnie/SGP de grootste werd, wint de fractie structu-reel een aantal procenten. Het CDA le-vert juist vrijwel overal een aantal pro-centen in. 

Er is een uitzondering op dit beeld: Rijssen-Holten. ChristenUnie/SGP is 

daar met 44 procent van de stemmen nog steeds met stip de grootste, maar verliest wel een procentje ten opzichte 
van 2009. Het CDA wint er een half pro-
cent en bovendien steeg de opkomst in 
Rijssen-Holten van 43 naar 48 procent. 
De oorzaak: het ‘Twentse stemmenka-non’ Annie Schreijer-Pierik. De num-mer 25 op de CDA-lijst kreeg landelijk bijna 110.000 voorkeurstemmen en komt ruimschoots op eigen kracht in het Europarlement. Twee derde van de 

CDA-stemmen in Rijssen-Holten ging naar de boerin uit Hengevelde.  ▶ ▶ vervolg op pagina 2

Aaldert van Soest nd.nl/binnenland

CDA verliest aan CU en SGP

Paus Franciscus bidt bij de Klaagmuur in Jeruzalem, gadegeslagen door Shmuel Rabinowitz, rabbijn van de Klaagmuur 

en de heilige plaatsen van Israël. De paus sloot zijn bezoek aan Jordanië, Israël en Betlehem gisteren af.

In toespraken tijdens zijn gisteren afgesloten reis naar Jordanië, Israël 
en Betlehem, refereerde paus Franciscus veelvuldig aan de Bijbel en nam het op voor kinderen als ‘teken van hoop en leven’. 

Bij zijn verrassende uitnodiging aan de 
Palestijnse voorzitter Abbas en de Israë-
lische president Peres om bij hem in het 
Vaticaan te bidden om vrede, legde paus 
Franciscus zondag in Betlehem een link 
naar Jezus’ geboorteplaats. ‘Op deze 
plaats waar de Vredevorst is geboren, 
nodig ik u beiden uit voor een intens ge-
bed tot God om vrede. Mijn huis in het 
Vaticaan staat open voor zo’n bidstond.’
De paus verbond tijdens zijn driedaagse 
‘bedevaart van gebed’ nadrukkelijk het 
christelijk geloof met de bescherming 
van kinderen. Zoals het Kind Jezus een 
teken van God is, zo zijn de kinderen 
van vandaag ‘een teken van hoop en le-
ven, en tevens een graadmeter voor de 
gezondheid van gezinnen, de maat-
schappij en de hele wereld’. Franciscus herinnerde eraan dat mis-

bruik, dwangarbeid, geweld en mensen-
handel het huilen smoort van miljoenen 
kinderen. ‘Maar hun moeders huilen 
voor hen, als moderne Rachels.’ Willen 
we voor kinderen zorgen, voor en met 
hen bidden? Of negeren wij hen, omdat 
we het druk hebben met onze eigen za-
ken?’
Vaak haalde de rooms-katholieke kerk-
leider symbolische voorbeelden uit de 
Bijbel aan. In de Heilig Grafkerk in Jeru-
zalem erkende hij dat de weg naar rela-
tieherstel met de Orthodoxe Kerk lang 
is. 
▶ ▶ vervolg op pagina 7
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Paus neemt het op voor kinderen  ▶ Jeruzalem

 …Door een lijstverbinding met ChristenUnie/SGP behoudt het CDA zijn vijfde zetel in het Europees Parlement. 
 …Op de Biblebelt verloren de christen-democraten veel kiezers aan CU/SGP, in Limburg aan D66 en VVD, maar Twente stemde massaal op Annie Schreijer.

 ▶ Urk
Van de 5576 stemmen die donderdag op Urk werden uitgebracht ging maar liefst 74 procent naar de ChristenUnie/SGP-lijst. Vijf jaar geleden was dat nog 58 procent. Het CDA kelderde in deze 

gemeente van 28 naar 10 procent. De PVV verloor er anderhalf procent en kwam uit op 11 procent van de stem-men. 
Hoewel de beweging nergens zo ex-treem was, is deze uitslag symbolisch voor de uitkomst van de Europese ver-kiezingen op de Biblebelt. In de 55 ge-meenten waar ChristenUnie/SGP de grootste werd, wint de fractie structu-reel een aantal procenten. Het CDA le-vert juist vrijwel overal een aantal pro-centen in. 

Er is een uitzondering op dit beeld: Rijssen-Holten. ChristenUnie/SGP is 

daar met 44 procent van de stemmen nog steeds met stip de grootste, maar verliest wel een procentje ten opzichte van 2009. Het CDA wint er een half pro-cent en bovendien steeg de opkomst in Rijssen-Holten van 43 naar 48 procent. De oorzaak: het ‘Twentse stemmenka-non’ Annie Schreijer-Pierik. De num-mer 25 op de CDA-lijst kreeg landelijk bijna 110.000 voorkeurstemmen en komt ruimschoots op eigen kracht in het Europarlement. Twee derde van de CDA-stemmen in Rijssen-Holten ging naar de boerin uit Hengevelde.  ▶ ▶ vervolg op pagina 2

Aaldert van Soest nd.nl/binnenland

CDA verliest aan CU en SGP

Paus Franciscus bidt bij de Klaagmuur in Jeruzalem, gadegeslagen door Shmuel Rabinowitz, rabbijn van de Klaagmuur 

en de heilige plaatsen van Israël. De paus sloot zijn bezoek aan Jordanië, Israël en Betlehem gisteren af.

In toespraken tijdens zijn gisteren afgesloten reis naar Jordanië, Israël en Betlehem, refereerde paus Franciscus veelvuldig aan de Bijbel en nam het op voor kinderen als ‘teken van hoop en leven’. 

Bij zijn verrassende uitnodiging aan de Palestijnse voorzitter Abbas en de Israë-lische president Peres om bij hem in het Vaticaan te bidden om vrede, legde paus Franciscus zondag in Betlehem een link naar Jezus’ geboorteplaats. ‘Op deze plaats waar de Vredevorst is geboren, nodig ik u beiden uit voor een intens ge-bed tot God om vrede. Mijn huis in het Vaticaan staat open voor zo’n bidstond.’De paus verbond tijdens zijn driedaagse ‘bedevaart van gebed’ nadrukkelijk het christelijk geloof met de bescherming van kinderen. Zoals het Kind Jezus een teken van God is, zo zijn de kinderen van vandaag ‘een teken van hoop en le-ven, en tevens een graadmeter voor de gezondheid van gezinnen, de maat-schappij en de hele wereld’. Franciscus herinnerde eraan dat mis-bruik, dwangarbeid, geweld en mensen-handel het huilen smoort van miljoenen kinderen. ‘Maar hun moeders huilen voor hen, als moderne Rachels.’ Willen we voor kinderen zorgen, voor en met hen bidden? Of negeren wij hen, omdat we het druk hebben met onze eigen za-ken?’
Vaak haalde de rooms-katholieke kerk-leider symbolische voorbeelden uit de Bijbel aan. In de Heilig Grafkerk in Jeru-zalem erkende hij dat de weg naar rela-tieherstel met de Orthodoxe Kerk lang is. 
▶ ▶ vervolg op pagina 7
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Gerhard Wilts nd.nl/geloof beeld ap / Oded Balilty

Paus neemt het op voor kinderen 
 ▶ Jeruzalem

Aaldert van Soest nd.nl/binnenland

CDA verliest aan CU en SGP

Paus Franciscus bidt bij de Klaagmuur in Jeruzalem, gadegeslagen door Shmuel Rabinowitz, rabbijn van de Klaagmuur 
en de heilige plaatsen van Israël. De paus sloot zijn bezoek aan Jordanië, Israël en Betlehem gisteren af.

In toespraken tijdens zijn gisteren 
afgesloten reis naar Jordanië, Israël 
en Betlehem, refereerde paus 
Franciscus veelvuldig aan de Bijbel 
en nam het op voor kinderen als 
‘teken van hoop en leven’. 

Bij zijn verrassende uitnodiging aan de 
Palestijnse voorzitter Abbas en de Israë-
lische president Peres om bij hem in het 
Vaticaan te bidden om vrede, legde paus 
Franciscus zondag in Betlehem een link 
naar Jezus’ geboorteplaats. ‘Op deze 
plaats waar de Vredevorst is geboren, 
nodig ik u beiden uit voor een intens ge-
bed tot God om vrede. Mijn huis in het 
Vaticaan staat open voor zo’n bidstond.’
De paus verbond tijdens zijn driedaagse 
‘bedevaart van gebed’ nadrukkelijk het 
christelijk geloof met de bescherming 
van kinderen. Zoals het Kind Jezus een 
teken van God is, zo zijn de kinderen 
van vandaag ‘een teken van hoop en le-
ven, en tevens een graadmeter voor de 
gezondheid van gezinnen, de maat-
schappij en de hele wereld’. 
Franciscus herinnerde eraan dat mis-
bruik, dwangarbeid, geweld en mensen-
handel het huilen smoort van miljoenen 
kinderen. ‘Maar hun moeders huilen 
voor hen, als moderne Rachels.’ Willen 
we voor kinderen zorgen, voor en met 
hen bidden? Of negeren wij hen, omdat 
we het druk hebben met onze eigen za-
ken?’
Vaak haalde de rooms-katholieke kerk-
leider symbolische voorbeelden uit de 
Bijbel aan. In de Heilig Grafkerk in Jeru-
zalem erkende hij dat de weg naar rela-
tieherstel met de Orthodoxe Kerk lang 
is. 

▶ ▶ vervolg op pagina 7
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Paus neemt het op voor kinderen 

 ▶ Jeruzalem

 …Door een lijstverbinding met 

ChristenUnie/SGP behoudt het CDA zijn 

vijfde zetel in het Europees Parlement. 

 …Op de Biblebelt verloren de christen-

democraten veel kiezers aan CU/SGP, in 

Limburg aan D66 en VVD, maar Twente 

stemde massaal op Annie Schreijer.

 ▶ Urk
Van de 5576 stemmen die donderdag 

op Urk werden uitgebracht ging maar 

liefst 74 procent naar de ChristenUnie/

SGP-lijst. Vijf jaar geleden was dat nog 

58 procent. Het CDA kelderde in deze 

gemeente van 28 naar 10 procent. De 

PVV verloor er anderhalf procent en 

kwam uit op 11 procent van de stem-

men. 
Hoewel de beweging nergens zo ex-

treem was, is deze uitslag symbolisch 

voor de uitkomst van de Europese ver-

kiezingen op de Biblebelt. In de 55 ge-

meenten waar ChristenUnie/SGP de 

grootste werd, wint de fractie structu-

reel een aantal procenten. Het CDA le-

vert juist vrijwel overal een aantal pro-

centen in. 

Er is een uitzondering op dit beeld: 

Rijssen-Holten. ChristenUnie/SGP is 

daar met 44 procent van de stemmen 

nog steeds met stip de grootste, maar 

verliest wel een procentje ten opzichte 

van 2009. Het CDA wint er een half pro-

cent en bovendien steeg de opkomst in 

Rijssen-Holten van 43 naar 48 procent. 

De oorzaak: het ‘Twentse stemmenka-

non’ Annie Schreijer-Pierik. De num-

mer 25 op de CDA-lijst kreeg landelijk 

bijna 110.000 voorkeurstemmen en 

komt ruimschoots op eigen kracht in 

het Europarlement. Twee derde van de 

CDA-stemmen in Rijssen-Holten ging 

naar de boerin uit Hengevelde.  

▶ ▶ vervolg op pagina 2

Aaldert van Soest nd.nl/binnenland

CDA verliest aan CU en SGP

Paus Franciscus bidt bij de Klaagmuur in Jeruzalem, gadegeslagen door Shmuel Rabinowitz, rabbijn van de Klaagmuur 

en de heilige plaatsen van Israël. De paus sloot zijn bezoek aan Jordanië, Israël en Betlehem gisteren af.

In toespraken tijdens zijn gisteren 

afgesloten reis naar Jordanië, Israël 

en Betlehem, refereerde paus 

Franciscus veelvuldig aan de Bijbel 

en nam het op voor kinderen als 

‘teken van hoop en leven’. 

Bij zijn verrassende uitnodiging aan de 

Palestijnse voorzitter Abbas en de Israë-

lische president Peres om bij hem in het 

Vaticaan te bidden om vrede, legde paus 

Franciscus zondag in Betlehem een link 

naar Jezus’ geboorteplaats. ‘Op deze 

plaats waar de Vredevorst is geboren, 

nodig ik u beiden uit voor een intens ge-

bed tot God om vrede. Mijn huis in het 

Vaticaan staat open voor zo’n bidstond.’

De paus verbond tijdens zijn driedaagse 

‘bedevaart van gebed’ nadrukkelijk het 

christelijk geloof met de bescherming 

van kinderen. Zoals het Kind Jezus een 

teken van God is, zo zijn de kinderen 

van vandaag ‘een teken van hoop en le-

ven, en tevens een graadmeter voor de 

gezondheid van gezinnen, de maat-

schappij en de hele wereld’. 

Franciscus herinnerde eraan dat mis-

bruik, dwangarbeid, geweld en mensen-

handel het huilen smoort van miljoenen 

kinderen. ‘Maar hun moeders huilen 

voor hen, als moderne Rachels.’ Willen 

we voor kinderen zorgen, voor en met 

hen bidden? Of negeren wij hen, omdat 

we het druk hebben met onze eigen za-

ken?’
Vaak haalde de rooms-katholieke kerk-

leider symbolische voorbeelden uit de 

Bijbel aan. In de Heilig Grafkerk in Jeru-

zalem erkende hij dat de weg naar rela-

tieherstel met de Orthodoxe Kerk lang 

is. 
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Ik heb bij de Oostvaardersplassen in Lelystad afgesproken met 

Corrie Koops. Corrie en haar man Teun fi etsen op hun tandem 

door heel Nederland. Zelf houd ik ook wel van fi etsen, maar 

kies dan liever voor de mountainbike. Fietsen is een vorm van 

recreatie die goed bij de ChristenUnie past; je geniet van de 

natuur, het is gezond, duurzaam en ontspannend.

Ook in onze jonge provincie Flevoland kan heerlijk 

gefi etst worden door bossen, langs het water of bij de 

Oostvaardersplassen. De ChristenUnie wil deze mogelijkheden 

de komende jaren graag verder uitbreiden door de aanleg van 

nieuwe fi etspaden en fi etsroutes. Ook voor vervoer naar werk 

en school kan het gebruik van de fi ets gestimuleerd worden, 

bijvoorbeeld door het aanleggen van snelfi etsroutes of betere 

stallingsmogelijkheden bij stations en bushaltes. Ik hoop dat 

veel mensen het voorbeeld van Corrie en Teun zullen volgen en 

wens hen nog vele mooie fi etskilometers!

LIJSTTREKKERS IN BEELD 5/11

Naam: 

Roelof Siepel
Leeftijd: 

43 jaar
Woonplaats: 

Dronten
Was eerder: 

statenlid in Flevoland
Opvallend: 

liep in 2014 een 
marathon in Uganda

Roelof Siepel
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Werk voor iedereen, zorg voor elkaar en samen bouwen aan een leefbaar Brabant. Daar 

zet ik mij voor in. Ik ben geraakt door de wijze waarop Leo Andringa, econoom en lid van 

de Focolarebeweging, hier handen en voeten aan geeft. Hij is één van de trekkers van het 

ondernemersnetwerk ‘Economie van gemeenschap’. Andringa: “Vanuit de Economie van 

gemeenschap mogen bedrijven winst maken, maar een deel daarvan gaat naar armen, zieken 

en kwetsbaren. Door een derde van de winst te geven aan armen, een derde aan training en een 

derde opnieuw te investeren maken we dit concreet.” Ik wil hier ook in de politiek vorm aan geven. 

De Economie van gemeenschap laat mooie voorbeelden zien van bedrijven waar werk voor een 

ieder en zorg voor de naaste met elkaar in balans zijn. Ook in Brabant moeten we sociale aspecten 

koppelen aan investeringen in de economie.

Hermen 
Vreugdenhil

Naam: 

Hermen Vreugdenhil
Leeftijd: 

39 jaar
Woonplaats: 

Nieuwendijk

Was eerder: 

Statenlid 
Noord-Brabant
Opvallend: 

geboren op 
Curaçao

6/11  LIJSTTREKKERS IN BEELD 

ChristenUnie Magazine Verkiezingsnummer   23

noord-brabant



“Ehh… hebben jullie misschien ook nog wat lekkers? Tja, het is 

voor m’n kinderen…” Het was een vraag die een jonge moeder 

aan mij stelde toen ik even hielp met brood uitdelen bij de 

voedselbank in Amsterdam-Zuidoost. De vraag bleef de dagen 

daarna door m’n hoofd spelen. 

Ik was op bezoek bij Regina Macnack, die al 17 jaar deze 

voedselbank runt. Dagelijks wordt er brood uitgedeeld en iedere 

zaterdag voedselpakketten. Meer dan 600 mensen krijgen 

regelmatig eten via deze voedselbank. Het is pijnlijk dat zo’n 

voedselbank nodig is, maar wat is het mooi dat er mensen zijn 

die zich geroepen voelen de handen uit de mouwen te steken. Ik 

heb grote bewondering voor Regina en al die andere mensen die 

zich hier belangeloos voor inzetten! In Noord-Holland willen we 

werk maken van een zorgzame samenleving. Een samenleving 

waarin we naar elkaar omzien en elkaar helpen als dat nodig is. 

Dit initiatief is daar een prachtig voorbeeld van!

LIJSTTREKKERS IN BEELD 7/11

Naam: 

michel klein
Leeftijd: 

42 jaar
Woonplaats: 

Bussum
Was eerder: 

gemeenteraadslid
Opvallend: 

Klimt soms op een dak om 
zonnepanelen te installeren

Michel Klein
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Wij hebben hart voor boeren en tuinders. Ik geloof dat dit de ondernemers zijn die niet alleen zorgen 

voor voedselproductie maar die ook een belangrijke bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud 

van ons landschap. Zij werken in een sector die naar zijn aard een nauwe relatie heeft met de 

Schepping. Dus met de Bijbelse opdracht van bouwen en bewaren. Voor mij reden om samen met 

agrariër Jaap van den Top op de foto te gaan in zijn kippenstal, waar duizenden legkippen dagelijks 

een eitje produceren. De ChristenUnie zet zich in voor een sterke en gezonde agrarische sector in 

verbondenheid met de samenleving, met natuur en landschap. In Gelderland en andere delen van 

Nederland is de landbouw sector van grote betekenis voor economie en werkgelegenheid.

Ik geloof dat agrariërs, (glas)tuinbouw en boomkwekerijen de ruimte moeten krijgen om daarmee 

een gezond gezinsbedrijf te kunnen onderhouden. Dat betekent kiezen voor opschaling van 

kleinschalige bedrijven of uitbreiding om rond te kunnen komen van het gezinsbedrijf.

Pieter Plug

8/11  LIJSTTREKKERS IN BEELD 

Naam: 

Pieter Plug
Leeftijd: 

48 jaar
Woonplaats: 

Ede

Was eerder: 

Gemeenteraadslid in Ede
Opvallend: 

Was jarenlang 
hobbyfokker van het 
Noord-Hollandse hoen
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Pieter PlugPieter Plug
gelderland



Visserij staat bij ons 
hoog op de agenda

Eurofractie

“Zij hebben daarbij te maken met veel regels. 

Vrijwel al die regels en wetten worden gemaakt in 

Brussel. Het is dus van doorslaggevend belang dat 

wij in de EU opkomen voor de belangen van de 

Nederlandse visserij”, zegt Europarlementariër 

Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP). 

Afgelopen jaar nam hij plaats in de Commissie 

Visserij van het Europees Parlement (EP) en werd 

hij zelfs coördinator namens de ECR-fractie, de 

Europese fractie waar de ChristenUnie-SGP deel 

van uitmaakt. Dit betekent dat Van Dalen op het 

gebied van visserij de koers en richting uitzet voor 

de politieke keuzes van de ECR-fractie, in grootte 

de derde fractie in het Europees Parlement. “Naast 

bekendere onderwerpen als godsdienstvrijheid, de 

Eurocrisis en transport, ben ik me dus steeds meer 

met visserij gaan bezig houden. Met veel genoegen!”

Werkbezoeken
Om goed te weten wat er speelt in het land en op 

zee, brengt Peter van Dalen regelmatig een bezoek 

aan mensen in de sector, zoals onlangs aan Urk. 

“Zo’n bezoek aan Urk is altijd verhelderend, want 

dan hoor je over de uitdagingen en moeilijkheden, 

of juist ook over de innovatieve ideeën van vissers 

zelf over duurzame visvangst. Bijzonder leerzaam. 

Hoewel ik ook op een moeilijk moment naar Urk 

kwam. In de week daarvoor was namelijk één van 

de Urker kotters verloren gegaan, en dat heeft een 

geweldige impact in zo’n gemeenschap”, zegt Van 

Dalen.

Strijden tegen onuitvoerbare ideeën
Van Dalen roept de visserij op tot nauwe 

samenwerking. “Want er staat veel op stapel de 

komende jaren, zoals de verdere invoering van de 

aanlandplicht die veel van onze vissers zal vragen. 

Ik zal mij inzetten voor duidelijke en haalbare 

regels, en strijden tegen onuitvoerbare ideeën. 

Laten de mensen uit de praktijk en ons politici 

elkaar goed op de hoogte houden, juist nu.” 

“De visserij is diepgeworteld in de Nederlandse 

cultuur, traditie en vooral ook: onze economie. Voor 

plaatsen als Urk, Stellendam, Scheveningen en Vlissingen 

neemt de visserij een bijzondere plek in. Onze vissers 

bevaren de Europese- en wereldzeeën.”

ARTIKEL
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Peter van Dalen 
op Urk



IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

WWW.JEMIMA.NL

IEDER KIND VERDIENT EEN THUIS!
DONEER OF ADOPTEER

Jemima is een tehuis bij Bethlehem voor kinderen en 
jongeren met een (ernstige) beperking. De zorg wordt 
verleend door lokale christenen met ondersteuning van 
buitenlandse vrijwilligers met ervaring in de zorg.

Op 27 juni a.s. organiseert Bible League voor de 5e keer 

Struggle4Bibles | Walk. Met dit mooie event willen wij zoveel 

mogelijk geld ophalen voor Bijbels en studiematerialen voor 

het Midden-Oosten. Het is geschikt voor zowel mannen, 

vrouwen als tieners. Je wandelt 15, 20 of 30 km, draagt je 

rugzak (symbolisch vol Bijbels) met je mee en overwint de 

hindernissen die je onderweg tegenkomt. 

Ga naar www.struggle4bibles.nl of geef je op via 

christenunie@struggle4bibles.nl (dan vormen wij een 

ChristenUnie-team).

“De Bijbel: u en ik kunnen niet zonder! Daarom 

ben ik ambassadeur van Bible League. Ook in het 

Midden-Oosten voorzien zij mensen van Gods 

Woord, een regio die mij na aan het hart ligt. Elke 

dag gaan evangelisten hier onverschrokken door met 

de verspreiding van het evangelie. Help jij hen aan 

Bijbels en studiematerialen door mee te doen aan 

Struggle4Bibles?!”

- Gert-Jan Segers (Ambassadeur Struggle4Bibles)

 @struggle4bibles

 struggle4bibles

 www.struggle4bibles.nl

       struggle4bibles@bibleleague.nlwalk

bike

27 juni 2015

10 oktober 2015

“De Bijbel: u en ik kunnen niet zonder! Daarom 

ben ik ambassadeur van Bible League. Ook in het 

Midden-Oosten voorzien zij mensen van Gods 

Woord, een regio die mij na aan het hart ligt. Elke 

dag gaan evangelisten hier onverschrokken door met 

de verspreiding van het evangelie. Help jij hen aan 

Bijbels en studiematerialen door mee te doen aan 

Struggle4Bibles?!”

- Gert-Jan Segers

ADVERTENTIES



Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mensen met een handicap hebben unieke gaven en 

talenten die ze kunnen inzetten in de samenleving. Toch wordt dit voor hun helaas steeds lastiger, vanwege 

bezuinigingen en het verdwijnen van banen door bijvoorbeeld robotisering. Een groot probleem dat we 

samen zullen moeten aanpakken. Daarom ben ik op bezoek gegaan bij Wies Saman, regiosecretaris van 

de BZW, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.  Omdat mensen zoals hij hierin een belangrijke rol 

kunnen vervullen. We zullen samen moeten inzetten op sociaal ondernemen. Prachtig als er bedrijven zijn 

die zich specifi ek richten op de talenten van gehandicapten, denk bijvoorbeeld aan ICT-testers met autisme 

(Specialisterren), of een bedrijf gerund door doven (Ruiter Dakkapellen met De Verbinding bv). Mensen met een 

handicap verdienen onze steun om te zorgen dat ook zij een voluit gewaardeerde en betekenisvolle bijdrage 

kunnen leveren!

Jan Henk 
Verburg

Naam: 

Jan Henk Verburg
Leeftijd: 

46 jaar

Woonplaats: 

goes
Was eerder: 

Accountmanager

Opvallend: 

Zingt in een 
gospelkoor
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Ik maak me zorgen over mensen die tegen hun wil in de 

prostitutie zitten. Gelukkig zijn er vrouwen die deze mensen 

bezoeken. Janny Huizenga heeft ervoor gezorgd dat er in Fryslân 

een team is van maar liefst tien vrouwen die luisteren naar de 

verhalen van de prostituees. Zij zoeken de prostituees op die 

werken in de bordelen in Sneek, Heerenveen en Leeuwarden. 

Volgens Janny vinden bijna alle vrouwen die ze spreken het erg 

dat ze dit werk doen. Zij en haar team bezoeken de vrouwen in 

hun ‘werkkamer’. Als de gordijnen dicht zijn wordt er gepraat, 

een arm om de schouder gelegd, gebeden en gezongen. 

Vaak zijn de vrouwen christen of hebben ze een christelijke 

achtergrond. Heel bijzonder dat Janny en haar team dit doen. 

Maar onbegrijpelijk dat dit nodig is in een land als Nederland.

Anja Haga

Naam: 

Anja Haga
Leeftijd: 

38 jaar
Woonplaats: 

Dokkum
Was eerder: 

Klinisch linguïst/logopedist
Opvallend: 

Werd door collega’s 
gekozen tot beste politicus 
van het jaar
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Anja HagaAnja Haga
friesland
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Wij geloven. En daarom hebben we 

ook idealen. Voor de samenleving en 

voor dit land. Er is een politiek van 

de hoop die vooruit kijkt. Daaraan 

werken wij. Dat is onze politiek. Dit 

is geen tijd om bij de pakken neer te 

zitten. Juist nu mensen zorg hebben 

om de zorg en om hun werk. We 

willen verder komen en niet leven 

met discriminatie en dreiging van 

geweld. Werk mee. Wees positief. 

Doe dat met ons.  

Onze wereld is niet de wereld 

van ‘ieder voor zich’. We zijn 

verantwoordelijk voor elkaar. De 

economie is er niet voor geldzucht en 

winst bejag, maar om te dienen en te 

kunnen delen. De schepping van God 

vraagt zorgvuldig beheer. De wereld 

kan rechtvaardiger. Wij geloven 

daarin.

Deze verkiezingen gaan over wat er 

gebeurt in steden, op het platteland, 

in de provincies. Ze gaan over ons 

werk, onze leefomgeving, onze 

families, de zorg voor elkaar, onze 

vrijheid en veiligheid, onze idealen 

voor Nederland. 

Wij hebben ze. Idealen voor nu.

•  Wij zorgen voor elkaar, ook als dat een 

extra inspanning vraagt. We letten op 

elkaar zodat niemand eenzaam of 

geïsoleerd raakt. We waarderen 

vrijwilligers, mantelzorgers 

en maatschappelijke betrokkenheid.

•  Iedereen hoort erbij. We sluiten niemand buiten. Niet in de 

samenleving, niet op de arbeidsmarkt. Voor iedereen is er zinvol 

werk, betaald of als vrijwilliger. Ook voor mensen met een 

arbeidsbeperking.

•  Een krachtig Nederland is een zelfstandig Nederland met 

zeggenschap voor burgers. Er is ruimte voor verschil, voor talent, 

identiteit en eigenheid, maar we respecteren elkaar en blijven in 

gesprek met elkaar, altijd.

•  We bouwen aan een samenleving die werkt: echte banen, ruimte 

voor ondernemerschap, arbeidsperspectief voor jongeren. 

Gezinnen verdienen steun, de toekomst van onze kinderen telt.

•  Met elkaar werken we aan een veilige en  gezonde leefomgeving, 

een eerlijke en duurzame economie. Overheid en bedrijfsleven 

trekken hierin samen op.

•  Kleinschaligheid is de sleutel tot leefbaarheid. We zetten ons in 

voor bereikbaar werk, onderwijs, zorgvoorzieningen in de regio, 

een vitaal platteland. Provincies hebben een eigen plaats in het 

bestuur van ons land en dat moet zo blijven.

•  We zijn zuinig op de aarde, op ons milieu, ons water en onze 

mooie landschappen. We werken aan schone energie, een 

verantwoorde voedselvoorziening en hebben de dure plicht goed te 

zorgen voor alles wat leeft.

•  Christelijke waarden hebben ons land sterk gemaakt. 

Verantwoordelijkheidsbesef, naastenliefde, hoop, discipline, inzet 

voor het algemeen belang. We kunnen niet zonder. Echt niet.  

Manifest van de ChristenUnie voor de Eerste Kamer en de Provinciale 

Statenverkiezingen & Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

Idealen voor nu

Dit zijn onze idealen. 
En ze werken. Doe met ons 
mee. Geef geloof een stem.
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M
et onze kinderen gingen 

wij wel eens naar het 

‘middelpunt van Nederland’ 

in Lunteren. Een beetje 

arbitrair, want wat is nu het middelpunt 

van een land dat zo onregelmatig van vorm 

is. Maar het bestaat. Onze kinderen vonden 

het altijd erg leuk om op het middelpunt te 

gaan staan, met hun handen wijd gespreid, 

en met naar alle kanten 

toe ons land aan hun 

voeten. In het hart van 

Nederland. 

Het is ook waar 

de politiek van de 

ChristenUnie wil 

staan: in het hart 

van Nederland. Als er 

iets nodig is in onze 

samenleving van nu dan is het wel een 

verbindend centrum. Wij willen niet een 

land van ‘ieder voor zich’, een land waar 

ieder zijn deelbelangen behartigt en de 

rijken rijker worden en de armen armer. 

Wij willen geen land waar eenzaamheid, 

discriminatie en onverdraagzaamheid 

alleen maar toenemen. 

Wij willen een land waarin we zorgen 

voor elkaar, het opnemen voor elkaar, 

het welzijn van elkaar bevorderen. Het kan 

en het moet. Voor die politiek van de hoop 

heeft de ChristenUnie zich steeds ingezet: 

al meer dan 15 jaar! 

Het zijn idealen die we boven alles hebben 

omdat we geloven. Want wij weten van 

het echte middelpunt van ons land: onze 

God, die regeert in ons midden. Hij is het 

verbindend centrum en 

de bron van al het goede 

en Hem willen we dienen. 

Dat is ons verlangen 

in de politiek. In die 

wetenschap doorkruizen 

we komende weken het 

land, debatteren we en 

plakken we posters. Dat 

geldt voor de lijsttrekkers 

in de provincie. En dat 

geldt ook voor mij, als aanvoerder van de 

lijst voor de Eerste Kamer. 

Daarom knokken we voor onze idealen. 

Idealen voor Nederland. Idealen voor nu.

“Het is ook waar 
de politiek van de 
ChristenUnie wil 
staan: in het hart 
van Nederland.”

Good Luck in Amsterdam
Roel Kuiper en zijn vrouw Tjitske zijn de initiatiefnemers 

en hoofdbewoners van ‘Good Luck’, een christelijk huis in 

Amsterdam waar 12 diverse bewoners onderdak kunnen 

vinden. Bekijk het fi lmpje om te zien hoe het er in zo’n 

bij zonder huis aan toe gaat: www.christenunie.nl/goodluck 

TOELICHTING

In het hart van Nederland

Roel Kuiper
Lijsttrekker

Eerste Kamer

  @roel_kuiper



Oude kerken, ze vormen vaak letterlijk het hart van onze 

prachtige dorpen en steden. Met het onderhoud is het helaas 

echter in veel gevallen slecht gesteld. Alleen al in de provincie 

Utrecht is 43 miljoen euro nodig om het verval te stoppen. 

Tel daarbij op dat het bisdom tientallen kerken wil 

afstoten, en het plaatje is compleet. Onze provinciale 

fractie organiseerde daarom in februari een symposium 

over leegstand en onderhoud van kerkelijk erfgoed. Samen 

met mensen als Wichert van Dijk, baas van de Utrechtse 

Monumentenwacht, gaan we op zoek naar oplossingen. 

Ik hoop dat dit de start is van een mooie toekomst voor 

kerken met een prachtig verleden.

LIJSTTREKKERS IN BEELD 11/11

Naam: 

Arne Schaddelee
Leeftijd: 

34 jaar
Woonplaats: 

houten
Was eerder: 

communicatiemanager
Opvallend: 

Citrofiel die de 
dag begint met Brinta

Arne Schaddelee
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Update

ChristenUnie-voorzitter Piet Adema: 

“Hoewel we net niet de plus hebben 

bereikt zien we nu al veel vruchten van 

onze gezamenlijke inspanningen om 

de partij met nieuwe leden te verrijken 

en de bestaande leden sterker te 

verbinden. Fantastisch om bij leden en 

kiesverenigingen zoveel inzet en 

creativiteit te zien. Dat biedt 

veelbelovend perspectief voor komend 

jaar om met elkaar echt een groei te 

realiseren. Want ieder nieuw lid helpt 

ons om de missie van de ChristenUnie 

te versterken. Doet u ook mee?”

Een aanstekelijk voorbeeld van 

ledenwervende kiesverenigingen zijn 

Zuid-Beveland en Veenendaal-

Renswoude. Zij hebben het de 

afgelopen periode het beste gedaan 

met maar liefst 15 nieuwe leden erbij. 

Ria Rijksen (Zuid-Beveland): “Binnen 

het bestuur ben ik als coördinator 

ledenwerving aan de slag gegaan. Ik 

heb mensen persoonlijke benaderd, 

opgebeld en een oproep in de 

nieuwsbrief geplaatst. En niet zonder 

resultaat. We gaan voor de 100!” 

Persoonlijke  benadering
Ledenwerfcoordinator Elisabeth ter 

Horst: “Eind vorig jaar ontvingen alle 

kiesverenigingen een zevental 

ledenwerfkaarten om de persoonlijke 

benadering te ondersteunen. 

De ledenwerfkaarten staan voor de 

verschillende thema’s waarvoor de 

ChristenUnie zich sterk maakt. Eén van 

de ledenwervers vertelde me dat hij in 

een persoonlijk gesprek mensen een 

kaart liet kiezen die hen het meeste 

aansprak. Met de vraag: “Wil jij ons 

werk steunen door lid te worden, zodat 

wij hier aandacht voor kunnen blijven 

vragen en campagnes kunnen voeren?” 

Iedere kaart geeft een gevoel weer van 

wat er onder druk staat of aandacht 

verdient. Dat werkt dan sterker dan een 

verkiezingsprogramma. De methode is 

toe te passen bij jong en oud! Ik maakte 

in twee weken 8 nieuwe leden.”

Eén van de nieuwe leden was Rien 

Lemson. Hij werd bijvoorbeeld 

aangesproken door het thema 

‘schepping’. “De reden dat ik lid ben 

geworden is dat ik de ChristenUnie een 

goede, christelijke partij vind. Met 

name het thema ‘schepping en milieu’ 

vind ik erg belangrijk, omdat onze 

Hemelse Vader de aarde geschapen 

heeft. Wij, als bevolking, moeten die 

schepping blijven onderhouden.”

   Ook een set ledenwerfkaarten 
bestellen? Mail naar 
ledenwerving@christenunie.nl 

   Meer informatie? Workshop? 
www.christenunie.nl/ledenwerving 

 

Extra info ledenaantallen: www.christenunie.nl/ledenaantallen 

Goed op weg met ledenwerving
Begin januari werden de nieuwe ledencijfers bekend van alle politieke partijen. 

Ondanks een sterk algemene dalende trend toont de ChristenUnie juist 

veerkracht door het verlies zeer te beperken, een groot verschil met andere jaren.  

Investeer in hun toekomst 

Vecht mee tegen 
mensenhandel

Investeer in 
nieuwe kansen 
voor ondernemers

Kom op voor hen die 
geen stem hebben

Zorg voor elkaar

Stop vervolging 
van onze broers 
en zussen

Stop vervolging 
van onze broers 
en zussen

Zorg voor de 
schepping

AANDACHT VOOR LEDEN



moddermodder
poten in demet je

INTERVIEW

moddermoddermodder
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Voor Hoddenbagh betekenden de laatste 

seconden van 2014 meer dan de opmaat 

naar een feestelijke jaarwisseling. Op de 

drempel van oud en nieuw balanceerde hij 

even tussen z’n vertrek uit de publieke 

sector en een voorlopig defi nitieve entree 

in het domein van de kerk. Na een studie 

rechten en bedrijfseconomie en een 

loopbaan als onder meer beleidsadviseur 

voor het bestuur van drie christelijke 

hogescholen, projectleider Centra Jeugd 

en Gezin bij de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten en spreker in kerken en 

natuurlijk af en toe tijdens ChristenUnie-

bijeenkomsten, was hij op 1 januari 2015 

dan ineens de nieuwe directeur van de 4e 

Musketier. 

Een opmerkelijke stap, als je het de 

gemiddelde dertiger in de fl ow van z’n 

carrière vraagt. Want iemand die succesvol 

klimt op de maatschappelijke ladder van het 

publieke domein en dan kiest voor een baan 

in het ongewisse Koninkrijk, dat klinkt voor 

sommigen als een paar treetjes terug. 

Hoddenbagh kwam ze zelf ook wel tegen, 

mensen die dat zo zagen. Ze zeiden 

bijvoorbeeld: ‘Wim, jij gaat het nog eens 

maken in de politiek.’ Soms stelden ze hem 

in Den Haag hoge bergen in het vooruitzicht. 

Maar Hoddenbagh had op die veelbelovende 

perspectieven een standaardantwoord. ‘Alles 

goed en wel, maar mijn toekomst ligt in de 

kerk’, antwoordde hij. “Ik wilde ze testen. 

Keken ze naar me vanuit een opportu nis-

tische houding, of zagen ze me echt als 

persoon? Dat werd snel duidelijk, want soms 

kreeg ik als antwoord ‘Joh, hoe kun je zo gek 

zijn? Je vergooit je talenten.’ Anderen zeiden: 

‘Wat je toekomst ook is, ik geloof in jou.’ 

Met die laatste mensen ging ik graag verder.”

Publieke tribune
Hoewel hij als tiener al op de publieke 

tribune van de Tweede Kamer zat, wist 

Hoddenbagh al jong dat zijn toekomst niet 

in de politieke arena daar beneden lag. 

En levenslange ambities in het openbaar 

bestuur koesterde hij evenmin, getuige de 

recente switch naar de 4e Musketier. 

Die omslag is allerminst het resultaat 

van een impulsief besluit geweest, zegt 

Hoddenbagh nu. “Het is altijd mijn verlangen 

geweest om te investeren in dingen die 

duurzaam zijn vanuit het perspectief van 

God. Politiek en openbaar bestuur zijn in 

essentie vluchtig. Partijen komen op en gaan 

onder. Maar wat niet verdwijnt, is de kerk. 

Jezus zegt het zelf. De poorten van de hel 

zullen haar niet overweldigen. Ik geloof dat 

dit naast de kerk ook geldt voor huwelijken 

en gezinnen. In Efeze schrijft Paulus dat God 

de vader is van alle generaties. Bij die dingen 

van eeuwigheidswaarde wil ik me ophouden, 

ik wil er dichtbij zijn.”

Bij de 4e Musketier zit Hoddenbagh wat dat 

betreft op zijn plek. Als opvolger van Henk 

Stoorvogel staat hij sinds begin dit jaar aan 

het roer van een organisatie die zich sterk 

maakt voor Bijbelse noties als vriendschap 

en gerechtigheid. ›

"We 
kunnen 

heel veel 
praten, 

maar in 
de kern is 
gerechtig-
heid een 
kwestie 

van 'met
je poten

in de 
modder'."

Efeziërs
3:14,15
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geweest om te investeren in dingen die 

duurzaam zijn vanuit het perspectief van 
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De 4e Musketier groeit als kool en 

volgens de kersverse directeur Wim 

Hoddenbagh heeft dat te maken met de 

ontdekking van een nichemarkt in de 

kerk: de harde kant van gerechtigheid. 

Directeur Wim Hoddenb
agh 

van de 4e Musketier o
ver de

strijd voor gerechtigh
eid



› En de mannenbeweging doet dat met succes, 

laten de groeicijfers zien. Toen Stoorvogel in 

2008 met drie vrienden naar de Ardennen 

toog, had hij vast niet bevroed dat zes jaar 

later 7.500 mannen precies hetzelfde hadden 

gedaan als zij toen deden – een uur lang in 

hun boxershort tegen de stroom van een 

rivier in lopen met een bijbel in de hand – en 

dat ze dat deden onder de vlag van de 4e 

Musketier, de beweging waarvan Stoorvogel 

met zijn vrienden op dat moment in de 

Belgische rimboe de basis legde.

Idioot
Maar toch gebeurde het. De beweging 

groeide explosief en vandaag de dag is ze 

actief in maar liefst negen landen. Wat 

verklaart dat succes? Hoddenbagh: “Die 

rivier - als je dat zo aan deze cleane tafel 

zegt, klinkt het natuurlijk vreemd. Maar die 

vier vrienden gingen naar de Ardennen om 

met elkaar een bijzondere ontmoeting te 

hebben. Ze hadden elkaar lang niet gezien 

en wilden niet zomaar afspreken, maar 

fysieke inspanning en geestelijke inhoud 

combineren tot een inspirerend samenzijn. 

Dat waren hun uitgangspunten. Toen ze 

langs het water liepen, dacht één van hen: 

‘Als het leven soms een worsteling is met de 

elementen en met God, waarom gaan we 

niet met de Bijbel in hand  tegen de stroom 

in lopen totdat we Hem ervaren?’ Van 

tevoren hadden ze het niet kunnen 

bedenken, maar ze ontdekten dat het 

krachtig was wat ze deden. Op die manier is 

de 4e Musketier toen ontstaan en het tekent 

nog steeds het karakter van onze beweging. 

We doen de dingen anders dan zoals we het 

in de kerk gewend zijn. Het is on the edge. Dat 

jongehondenachtige spreekt mannen aan.”

De pelgrimage door het water is een steevast 

onderdeel geworden van de karakter-

weekenden die de 4e Musketier organiseert. 

Tijdens een karakterweekend, een van de 

twee pijlers onder de beweging, zijn mannen 

drie dagen aaneengesloten op elkaar 

aangewezen in de natuur. “Er gebeuren dan 

bijzondere dingen”, verzekert Hoddenbagh. 

“Je bent gestript van alles waaraan je 

normaal je zekerheid ontleent, je weet niet 

wat er de komende vijf minuten gaat 

gebeuren en je bent out of control. Wat er in 

die mix precies gebeurt, kun je van tevoren 

niet bedenken.”

Mannen die het weekend meegemaakt 

hebben, weten des te meer van het mysterie. 

“Ze raken enorm op relaties gericht. Je hebt 

het over dingen die er echt toe doen. Aan het 

eind van die drie dagen weten je vaak niet 

eens welk werk de anderen doen. Er wordt 

niet over gepraat. Bizar toch? Pas wanneer ze 

er elkaar na afl oop op bevragen, blijkt dat 

een stratenmaker, een hoofdhalschirurg en 

een politicus bij elkaar in het team zaten. 

Dat vind ik fascinerend.”

Hart tot hart
De barre tocht door de wildernis faciliteert 

daarmee een reis van heel andere orde, zegt 

Hoddenbagh, namelijk die van het hoofd 

naar het hart. “Er wordt van hart tot hart 

gesproken, zoals vrienden rond een 

kampvuur praten. Het is karaktervormend, 

en soms ook heel kwetsbaar.”

Kritiek vanuit diverse christelijke kampen 

als zou de 4e Musketier een beweging zijn 

die platte stoerheid tot een christelijke 

deugd verheffen, raakt Hoddenbagh dan ook. 

“Natuurlijk, het is het vloertje waar we op 

dansen, het is de gimmick eromheen. Maar 

wat wij doen, heeft met patserigheid 

helemaal niks te maken. Dat is hetzelfde als 

zeggen dat Eva een blad is voor softe 

"Vriendschap, 
gebed en het 

woord van 
God zitten in 

ons DNA."

Tekst: Jasper van den Bovenkamp
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vrouwen, omdat het magazine een roze 

cover heeft.”

Toch heeft de beweging een beetje het imago 

van de kloeke David die met zijn katapult wel 

even een ferm heerschap als Goliath omver 

zal leggen. Maar dat is niet alleen de David 

van de 4e Musketier, legt Hoddenbagh uit. De 

mannenbeweging herkent zich juist sterk in 

David zoals hij zich tot Jonathan verhoudt. 

“Vriendschap, gebed en het woord van God 

zitten in ons DNA. En juist die vriendschap 

vinden we zo ontzettend belangrijk. Het is 

een vergeten stukje aanbidding in ons leven. 

Dáár draait onze beweging om.”

Muskathlon
Een andere belangrijke pijler onder de 4e 

Musketier is de Muskathlon, een sportieve 

uitdaging waarbij mannen – en ook vrouwen 

– een halve of hele marathon of zelfs een 

ultraloop van dik zestig kilometer wandelen of 

rennen óf honderdtwintig kilometer 

mountainbiken. De Muskathlon verbindt zich 

altijd aan een goed doel – vorig jaar werd bijna 

2 miljoen euro ingezameld voor onder meer 

Compassion, Open Doors en A21 – en vindt 

plaats op de locatie waar het geld naartoe gaat. 

Dit jaar is de Muskathlon bijvoorbeeld te 

vinden in Israël. Behalve een dag fysieke 

afmatting voor het goede doel – Open Doors 

in dit geval – zijn er gesprekken met een 

Palestijnse christen, een messiasbelijdende 

Jood en een orthodoxe jood. “We zoeken zo 

naar ontmoeting en verbinding. En dat 

deelnemers daadwerkelijk op de plek zijn 

waar hun fi nanciële steun gerealiseerd 

wordt, is uniek.

Golven van gerechtigheid
Behalve directe hulp aan noodlijdenden te 

leveren, beoogt de 4e Musketier met de 

Muskathlon en het karakterweekend ook, 

zoals ze dat zelf noemt “golven van 

gerechtigheid wereldwijd” op gang te 

brengen. Wat de beweging daarmee bedoelt? 

“Binnen het christendom is gerechtigheid 

zonder meer een thema, maar het beperkt 

zich, ook in de kerk, zo vaak tot praten. Dat 

moet zeker gebeuren, maar het is vooral een 

kwestie van ‘met je poten in de modder’. 

Op dit punt voelen we ons verwant aan de 

ChristenUnie. Wat ik bedoel: je kunt een 

stukje schrijven over de vervolgde kerk, 

maar Joël gaat er naartoe. En kijk naar Carla: 

heb de guts maar om niet alleen over 

Downkindertjes beleid te formuleren, maar 

het ook voor die mensen op te nemen. Het 

zijn niet alleen de papieren, maar ook de 

manieren.”

De grote droom van Hoddenbagh is dat 

mannen van de 4e Musketier na hun 

belevenissen gaan kloppen aan de deuren 

van kerken, van het vluchtelingenwerk, van 

Present, van lokale politieke partijen en zich 

aanbieden: hier zijn we, wat kunnen wij 

doen? “We horen die verhalen terug, 

tientallen per week. Dát bedoelen we met 

‘golven van gerechtigheid wereldwijd’. Dat 

mannen geïnspireerd worden om op te staan 

tegen onrecht, te investeren in het 

Koninkrijk.”

Geen hopeloosheid
Is dat niet een demotiverende missie in een 

werkelijkheid van moslimterrorisme dat 

dood en verderf zaait, kapitalistische 

wereldeconomieën die de kloof tussen arm 

en rijk almaar groter maken, mensen die de 

schepping onder hun geweld doen zwichten 

en daarbij een Bijbelse apocalyps die 

voorspelt dat het allemaal alleen maar erger 

wordt? Nee, dat is het niet, zegt Hoddenbagh 

vastberaden. “Integendeel, het motiveert me 

juist. Weet je, ik zie dat onderscheid tussen 

de hemel straks en de aarde nu niet zo 

scherp. In het Koninkrijk zijn ze nauw aan 

elkaar verbonden. Jezus is met zijn hoofd in 

de hemel, maar staat met zijn voeten op 

aarde. Zijn lichaam, dat zijn wij. Hij helpt 

ons mee. En met Jezus is er geen enkele 

reden voor hopeloosheid.” «

INTERVIEW

Henk Stoorvogel
“Ik heb bewondering 

voor de niet aflaten-

de strijd van de 

ChristenUnie tegen 

onrecht in Nederland 

en wereldwijd. Tegen 

armoede en mensen-

handel, en voor de 

vervolgde kerk. De 4e 

Musketier herkent 

zich in de gedreven-

heid en Godgericht-

heid van de partij en 

Kamerfractie en voelt 

zich verbonden met 

de missie van de 

ChristenUnie.”

Arie Slob heeft 

samen met Kamerlid 

Joël Voordewind de 

4e Musketier Justice 

Award in ontvangst 

mogen nemen. Op het 

jaarlijkse 4M Event in 

Zwolle kregen de 

ChristenUnie-politici 

de award uit handen 

van 4e Musketier 

Henk Stoorvogel 

overhandigd.
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Hieronder lichten we 3 
inspirerende vrijwilligers uit.

Op de achterkant van dit ChristenUnie 

magazine hebben we enkele foto’s 

van genomineerde vrijwilligers 

geplaatst. Juist omdat zij wel eens 

wat extra aandacht verdienen.

“Ik doe vrijwilligerswerk bij 

het Leger voor de eenzame 

ouderen. Die genieten als je 

een praatje met ze maakt. 

Want alleen is maar alleen, 

toch? En iedereen kan dit 

werk doen. Al zet je maar 

een kopje koffie. Het geeft 

voldoening!”

‘Vanaf 2012 ben ik betrokken 

bij de 100 asielzoekers van 

de Vluchtgarage die zomaar 

op straat staan. Om te kijken 

of ik iets kan betekenen. 

Soms zit ik om tafel met de 

burgemeester, dan weer 

probeer ik kerken bij deze 

groep te betrekken.’

‘Ik werk bij de 

voedselbank. Dat zou niet 

mogelijk zijn zonder 

vrijwilligers. Alle mensen 

die dit doen hebben er 

passie voor.’

Henk Dijkstra, directeur van het Leger 
des Heils in Amsterdam, nomineert Ella:

Geesje Werkman, Protestantse Kerken 
Nederland, nomineert Gerhard:

Herman Wegter, presentator bij de EO, 
nomineert Kim:

     Bekijk het filmpje en meld 

zelf ook een vrijwilliger aan op 

www.christenunie.nl/icu 
(dit kan tot 12 maart) 

Nederland heeft veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een ander. De 

ChristenUnie zet die mensen de komende tijd in de bloemen met de actie ‘I C U’ (I see you). 

In januari deden we een oproep om die bijzondere vrijwilligers aan ons door te geven.

I C U
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Redactie

Jop Douma (hoofdredacteur), 

Floris Spronk (eindredacteur), 

Menno van Hulst, Tjitske Kuiper - 

De Haan, Geert Jan Spijker

Fotografie

Anne Paul Roukema:

www.inhisimage.nl

Rufus de Vries

www.rufusdevries.nl

Nancy Meijer

Toon Kannekens

Concept, vormgeving

en beeldbewerking

Redmatters  

www.redmatters.com

Partijbureau

Postbus 439

3800 AK Amersfoort

Tel. 033 4226969

info@christenunie.nl

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 

Eerste Kamer

Tel. 070 3624571

christenunie@eerstekamer.nl

Tweede Kamer

Tel. 070 3183057

christenunie@tweedekamer.nl 

Eurofractie

Tel. 06 52244464

info@eurofractie.nl

Wetenschappelijk Instituut

Tel. 033 4226960

wi@christenunie.nl

Druk

Kon. BDU Grafisch bedrijf

CBB

ChristenUnie magazine verschijnt 

in braille en audio bij het CBB 

Tel. 0341 565 499

Advertenties

Theo Wijbenga (Media Advys)

Tel. 0511 789 319

adverteren@christenunie.nl

Het volgende ChristenUnie 

magazine verschijnt in 

de zomer van 2015

Giften

De ChristenUnie 

steunen met uw gift? 

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 

t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

Legaten

Gedenkt u de partij 

testamentair dan luidt de 

tenaamstelling: Vereniging de 

ChristenUnie Amersfoort. 

KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap

Het lidmaatschap valt samen 

met het kalenderjaar. Opzeggen 

kan alleen schriftelijk voor 30 

november bij de leden administratie:

ledenadministratie@christenunie.nl

Alle mutaties worden door de 

leden administratie per e-mail of 

per post aan u bevestigd. 

NAW-gegevens 

De ChristenUnie registreert 

NAW-gegevens van alle leden. 

Zorgvuldig geselecteerd derden 

mogen onze leden af en toe 

gerichte aanbiedingen doen. 

Vragen of bezwaar? Bel onze 

ledenadministratie.

Agenda

18 maart
Verkiezingen 
Provinciale Staten en 
Waterschappen

8 april
Groen van 
 Prinstererlezing  

 

Dit jaar vindt de Mr G. Groen van 

Prinstererlezing plaats op woensdag 

8 april. Het thema van de lezing is 

‘Een katholieke ChristenUnie’. Mgr. 

dr. Gerard de Korte, bisschop van 

het bisdom Groningen-Leeuwarden, 

zal de lezing uitspreken in 

Paushuize in Utrecht.

 Utrecht

  www.christenunie.nl/

groenlezing2015

13 juni
1e Partijcongres 

nieuwe stijl
 

 Zwolle

  www.christenunie.nl/congres

In Memoriam:

Jan Harsevoort, oud-penningmeester

ChristenUnie Oldebroek

Henk van Rhee, wethouder Stichtse 

Vecht en oud-directeur partijbureau



Nederland heeft veel buitengewone vrijwilligers die zich 

belangeloos inzetten voor een ander. De ChristenUnie zet die mensen 

de komende tijd in de bloemen met de actie ‘I C U’ (I see you).

Op deze pag
ina staan 

enkele inges
tuurde foto

’s 

van deze bi
jzondere 

vrijwilliger
s

enkele inges
tuurde foto

’s 

Zij verdienen een bloemetje

   Geef zelf een vrijwilliger op via
www.christenunie.nl/icu (dit kan tot 12 maart).(dit kan tot 12 maart).

de komende tijd in de bloemen met de actie ‘I C U’ (I see you).

(dit kan tot 12 maart).


