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Wat staat er
op het spel?
Als ik aan de ontbijttafel mijn dochters in de ogen kijk, dan hoop ik
heel erg dat ze een prachtige toekomst krijgen. Natuurlijk ben ik, net als

Ik geloof dat ons land mooier wordt
als mensen zich vanuit hun geloof
inzetten voor Nederland. Je hoeft maar
te kijken naar wat organisaties zoals het
Leger des Heils of Present voor mensen
betekenen. We moeten daarom strijden

Ik wil zorgen dat mensen waardig
ouder kunnen worden. De plannen
voor ‘voltooid leven’ wijzen de richting
naar een samenleving waarin ik niet
wil wonen. De ChristenUnie is daar fel
tegen. Ik geloof juist in de kracht van

naar elkaar omzien. Waarin gezinnen de ruimte krijgen. En waarin je
vrij bent in wat je gelooft. Daar moeten we iedere dag voor strijden.

Vrijheid om te geloven
Nederland heeft christelijke wortels
en daar moeten we zuinig op zijn. Het
levert ons belangrijke waarden op, zoals
naastenliefde en vrijheid. Die bepalen
onze identiteit. Juist de vrijheid om te
geloven is een proeve van beschaving.
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Omzien naar elkaar

te beschermen tegen gewelddadige
aanvallen. We moeten weerstand
blijven bieden tegen het jihadisme, een
duistere versie van de islam, die het
gemunt heeft op onze vrijheid. Vrijheid
geven, maar ook verdedigen.

vrij land leven, dat verbonden is met zijn christelijke wortels. Waarin we

Ik heb zeven jaar in Egypte gewoond
en ik heb daar gezien wat het betekent
om in een land te leven waarin
geloofsvrijheid niet vanzelfsprekend
is. Waarin je vanwege je christelijke
geloof tweederangsburger bent. Het
is uniek dat we in Nederland vrij zijn
om ons in te zetten vanuit ons hart en
onze diepste overtuiging. Daar moeten
we voor opstaan. Ook als dat vraagt
dat we ruimte geven aan mensen
die van ons verschillen. Tegelijkertijd
moeten we ook bereid zijn onze vrijheid

tegen de opvatting dat geloof achter de
voordeur hoort. Dat argument wordt
steeds vaker gebruikt. Seculiere partijen
willen op die grond de vrijheid van
onderwijs aantasten. Ik sta juist voor
de vrijheid van onderwijs. Ik geloof in
keuzevrijheid voor ouders, zodat zij zelf
een school voor hun kinderen kunnen
kiezen. En in vrijheid voor docenten
om hun hun hart en geloof te laten
spreken voor de klas. We moeten de
vrijheid van onderwijs niet afschaffen,
maar uitbreiden. Ik wil dat alle scholen
bijzonder worden, met meer invloed van
ouders. Dat is goed voor het onderwijs.
En dus voor de toekomst van onze
kinderen.

De ChristenUnie wil een samenleving
waarin we omzien naar elkaar. Met
aandacht voor mensen, ook als ze
kwetsbaar zijn. We blijven als partij
strijden voor een land waarin iedereen
meetelt. Ook mensen die geen stem
hebben in de Tweede Kamer. De
afgelopen jaren kwamen we onder meer
op voor vervolgde christenen, vrouwen
die gedwongen in de prostitutie zitten
en het ongeboren leven. Bijvoorbeeld
met het syndroom van Down. Of voor
mensen die moesten vluchten voor
oorlog of onderdrukking. En dat zullen
we blijven doen. Want iedereen heeft
recht op leven en recht op hoop.

iedere ouder, soms bezorgd. Het is niet vanzelfsprekend dat we in een

Er staat dus iets op het spel bij de
Tweede Kamer-verkiezingen op 15
maart. Maar ik ben hoopvol over de
toekomst als we vanuit ons geloof
samen aan onze idealen werken.

‘De ChristenUnie wil een samenleving
elkaar’
waarin we omzien naar elkaar
goede zorg en aandacht voor ouderen.
We mogen nooit accepteren dat mensen
zich vanwege bijvoorbeeld eenzaamheid
overbodig voelen. De afgelopen weken
heb ik samen met ouderenbonden en
Jan Slagter van omroep MAX gewerkt
aan het plan ‘Waardig ouder worden’.
Met zoveel mogelijk partijen wil ik
nog vóór de verkiezingen afspraken
maken over een waardige oude dag. Zo
werken we met elkaar aan een concreet
alternatief en aan een zorgzame
samenleving.

Toekomst voor gezinnen
Gezinnen en families zijn de
ruggengraat van onze samenleving.
Daar begint de toekomst van onze
samenleving en worden belangrijke
waarden overgedragen. Ik wil daarom
investeren in gezinnen, zodat zij meer
financiële ruimte en keuzevrijheid
krijgen. Ik wil af van de ‘opvoedboetes’
in ons belastingsysteem. En meer
vrijheid voor ouders om zelf te kiezen
hoe ze werk en gezin combineren. Het
moet ook makkelijker worden om als
mantelzorger voor familie te zorgen,
onder meer via een mantelzorgfonds.
Voor onze toekomst is het cruciaal dat
we gezinnen meer ruimte geven.
Ik vind het ook belangrijk dat we
aan onze kinderen een gezonde
schepping doorgeven. We hebben als
rentmeesters van God een belangrijke

www.waardigouderworden.nl
opdracht gekregen om goed voor de
aarde te zorgen. De overheid moet
daarom samen met ondernemers en
burgers werken aan een duurzame
toekomst voor onze kinderen. Ik wil
in één generatie naar een schone
energievoorziening. Ook dat is van
groot belang voor de toekomst van onze
kinderen.

Geef geloof een stem
Er staat iets op het spel bij de
verkiezingen op 15 maart. De
ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle
toekomst voor onze kinderen. Een
samenleving waarin iedereen meetelt.
Waarin mensen de vrijheid hebben om
vanuit hun geloof te leven. Daar ga ik
samen met u iedere dag voor. Stap voor
stap, ideaal voor ideaal!

Geef hoop een stem. Geef geloof een
stem. Juist op 15 maart.

gert-jan segers
Lijsttrekker

facebook.com/gertjansegersCU
@gertjansegers

Bekijk nu onze nieuwe verkiezingsspot met
Gert-Jan Segers op christenunie.nl/tvspot
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Graag stellen we de top 11 van de ChristenUnie kandidatenlijst aan u voor.
We vertellen u kort wie ze zijn en waar ze zich mee bezig houden. Wilt u weten
waarom ze zich kandidaat hebben gesteld? Bekijk dan ook de voorstelfilmpjes
op onze website. Bij elke kandidaat staat de link naar het desbetreffende filmpje.
Zo weet u straks precies op wie u kunt stemmen.

2. Carola Schouten
Carola Schouten is in mei 2011 Tweede Kamerlid geworden. Daarvoor was zij
beleidsmedewerker en coördinator van het team beleidsmedewerkers van de
Tweede Kamerfractie. Haar optreden in de financiële crisis was zo opvallend en
doortastend, dat de politieke pers haar tot politiek talent 2011 heeft verkozen.
Ze heeft veel kennis van thema's op sociaal economisch terrein en heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het zogenoemde
lenteakkoord en bij het realiseren van voor de ChristenUnie belangrijke
beleidspunten bij het geven van gedoogsteun aan het huidige kabinet. Ze is in
staat het beleid op deze dossiers ook de komende jaren te ontwikkelen en helder
uit te dragen.

1. Gert-Jan Segers
@gertjansegers |

Ze is een goede onderhandelaar die haar punten weet binnen te halen. Wat o.a. geresulteerd heeft in het
aannemen in beide kamers van de Staten-Generaal van haar initiatiefwetsvoorstel inzake jongerencontracten op
de woningmarkt. Ze is rustig en beslist in haar optreden. Door Carola op plaats twee van de lijst te zetten wil de
ChristenUnie ook de grote waarde aangeven die de partij hecht aan het sociaal-financieel-economische beleid.

facebook.com/gertjansegersCU

In de korte tijd dat hij fractievoorzitter is heeft Gert-Jan Segers (1969)
zich ontwikkeld tot een krachtig politiek leider van de ChristenUnie.
Daarnaast staat hij uitstekend in verbinding met (christelijke)
organisaties en netwerken die in hem een belangrijke bondgenoot
zien in de inzet voor gerechtigheid. Hij heeft ook laten zien als
persoon wie hij is, wat hem drijft, en brengt daarom de politiek van
de ChristenUnie dichtbij mensen.

rotterdam

“Nederland heeft behoefte aan sterke gezinnen, aan sterke bedrijven. Ik wil me er
de komende periode voor inzetten dat gezinnen keuzevrijheid hebben: keuzevrijheid
om arbeid en zorg te combineren. Dat ze ook mantelzorg kunnen verlenen, voor
bijvoorbeeld een ziek familielid.”

Twee belangrijke thema’s voor Gert-Jan Segers:

Bekijk de voorstelvideo van carola op www.christenunie.nl/carolaschouten

Godsdienstvrijheid
“Ik heb in Egypte meegemaakt tot wat voor onrecht het
leidt als godsvrijheid wordt ingeperkt.”

3. Joël Voordewind

Gerechtigheid
“In de ogen van slachtoffers van gedwongen prostitutie heb
ik gezien tot wat voor pijn onrecht kan leiden.”

amersfoort

“Als lijsttrekker wil ik me met hart en ziel inzetten voor een samenleving waarin er een
prachtige toekomst is voor onze kinderen. Waarin iedereen meetelt. Niemand langs
de kant staat. En waarin we vrijheid koesteren. Godsdienstvrijheid, onderwijsvrijheid,
vrijheid voor ons allemaal. Voor díe samenleving, dáár ga ik voor.”

Bekijk de voorstelvideo van gert-jan op www.christenunie.nl/gertjansegers
Tip
Lees ook zijn boek
Hoop voor een verdeeld land
www.christenunie.nl/hoop

@joelvoordewind |

facebook.com/joelvoordewindCU

Joël Voordewind is een ervaren politicus die sinds november 2006 lid is van de Tweede
Kamer. Hij slaagt er elke keer in om zowel in de Kamer als in diverse media duidelijk
hoorbaar en zichtbaar te zijn op beleidsterreinen als Vluchtelingenzorg en -beleid,
Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Defensie, Jeugdzorg, Immigratie en Asiel.
Hij komt op voor onze mede-christenen die vervolgd worden in de wereld. De laatste
jaren was hij ook lid van het presidium van de Tweede Kamer. Hij is in staat politieke
overtuigingen via wisselende politieke meerderheden te realiseren. Dat heeft ertoe geleid
dat Joël in de Tweede Kamer als autoriteit geldt op zijn beleidsterreinen. Hij kan principiële
kwesties op aansprekende wijze in de politieke belangstelling van de burger brengen.

amsterdam
“De komende jaren zou ik dat weer met hart en ziel willen doen: voor hén
opkomen die geen stem hebben, zoals de Bijbel dat zegt. En daarom stel ik
me met volle overtuiging weer beschikbaar voor de ChristenUnie.”

Bekijk de video van zijn reis door Israël op www.christenunie.nl/joelvoordewind
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6. Stieneke van der Graaf

4. Carla Dik-Faber
@carladikfaber |

veenendaal

facebook.com/carladikfaberCU
Carla Dik is lid van de Tweede Kamer sinds september 2012. Ze was toen al een
ervaren politica op plaatselijk en provinciaal niveau. Op de beleidsterreinen waarmee
zij zich met name bezighoudt, zoals medisch-ethische zaken en de gezondheidszorg,
maar ook de zorg voor de schepping en de landbouw, heeft zij getoond de
standpunten van de ChristenUnie helder te kunnen verwoorden en uit te dragen. Dat
was ook succesvol, gezien het groot aantal amendementen en moties van haar kant
die zijn aangenomen.
Carla Dik is een teamwerker bij uitstek en onderhoudt warme contacten met haar
achterban. Met haar degelijke kennis en toegankelijkheid is ze een politica die de
ChristenUnie uitstekend op landelijk niveau vertegenwoordigt.

“De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor een samenleving waarin
íedereen meetelt. Ongeacht handicaps of beperkingen. Bijvoorbeeld als je
het syndroom van Down hebt. Of als je ouder wordt, en beperkingen de
overhand krijgen. Mensen verdienen goede zorg en goede begeleiding.”

@StienekevdGraaf |

facebook.com/stieneke

Stieneke van der Graaf is sinds 2007 lid van de Provinciale Staten van Groningen
en sinds 2013 fractievoorzitter. Ze is een ervaren politica, die o.a. onderhandelaar
was bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten, wat leidde tot de
toetreding van de ChristenUnie tot de coalitie.
Stieneke studeerde internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit
Groningen en volgde de leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het instituut
Clingendael. Ze werkt als jurist bij een internationaal bedrijf dat zich richt
op financiering van micro- en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden en
opkomende economieën. De portefeuille die ze beheert in de Staten omvat o.a.
Europese zaken en veiligheid/gaswinning. Stieneke kan gezien haar ervaring
en juridische deskundigheid een welkome aanvulling van de fractie betekenen.
Haar drijfveer is: recht doen waar onrecht plaatsvindt.

groningen

“Ik vind het mooi dat de ChristenUnie zich inzet voor vrede en recht
wereldwijd. Door te investeren in defensie én ontwikkelingssamenwerking.
Daar draag ik graag aan bij.”

Bekijk de reportage van haar reis door Jordanië op www.christenunie.nl/stienekevandergraaf
Bekijk de voorstelvideo van carla op www.christenunie.nl/carladikfaber

5. Eppo Bruins
@eppobruins |

facebook.com/eppobruins

Eppo Bruins (1969) is sinds december 2015 lid van de fractie van de ChristenUnie in de
Tweede Kamer. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond toegespitst op onderwijs
en onderzoek, innovatie en duurzaamheid heeft hij zich snel kunnen inwerken op de
beleidsterreinen die hij in de Tweede Kamer behartigt.
Met name zijn bijdragen inzake het onderwijs, zowel primair als secundair en hoger
en universitair onderwijs hebben hem een belangrijke positie doen verwerven in de
debatten met het kabinet. Hij stond in 2016 dan ook op de derde plaats in de Science
Guide top 10 van meest invloedrijke personen in de kennissector.

alphen a/d rijn

“Ik strijd voor behoud van christelijk onderwijs.
Zodat ieder kind een school kan vinden die bij hem
of haar past.”

Bekijk de voorstelvideo van eppo op www.christenunie.nl/eppobruins
8
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7. Don Ceder
@donceder |

facebook.com/don.ceder

Don Ceder is betrokken als duo-commissielid in de Provinciale Staten van
Noord-Holland. Hij is in de Staten zowel lid van de commissie Ruimte, wonen
en water als van de commissie mobiliteit en financiën.
Don studeerde rechten aan de VU en is momenteel eigenaar van een
advocatenkantoor in Amsterdam. Als advocaat staat hij voornamelijk kwetsbare
huishoudens bij. Voor dit werk is hij in 2014 genomineerd voor ‘Amsterdammer
van het jaar’. Hij is o.a. adviseur bij enkele nationale en internationale organisaties
die zich bezighouden met de bescherming van het ongeboren leven,
alsook bestuurslid van de juristenvereniging Pro Vita.

“Ik geloof dat Nederland rechtvaardiger kan. Vanuit die insteek ben ik
ook advocaat en politicus geworden, om een stem te kunnen geven aan
mensen. En wat krom is, recht te kunnen maken.”

amsterdam

Bekijk de voorstelvideo van don op www.christenunie.nl/donceder
ChristenUnie Magazine Verkiezingsnummer
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8. Hermen Vreugdenhil
@H_Vreugdenhil |

10. Joëlle Gooijer-Medema

nieuwendijk

@joellegooijer |

facebook.com/hermen.vreugdenhil

Joëlle Gooijer is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Delft. Daar was zij o.a.
voorzitter van de werkgroep Onderzoek financiële situatie gemeente Delft. Joëlle
zoekt in de politiek de verbinding tussen tegengestelde opvattingen door te komen
met een overkoepelende visie om zo de speerpunten van de ChristenUnie te
kunnen realiseren. Daarbij voelt ze zich gesteund door de hoopvolle en realistische
visie van de ChristenUnie.

Hermen Vreugdenhil is een ervaren politicus, die fractievoorzitter is in de Staten van
Noord-Brabant, alsook in de gemeenteraad van Werkendam. In de Provinciale Staten
is hij o.a. voorzitter van de werkgroep Omgevingswet.
Hermen volgde de opleiding Land, Water en Milieubeheer aan de Internationale
Agrarische Hogeschool Larenstein met als specialisatie Infrastructuur en Ruimtelijke
Ordening. Hermen is niet alleen een ervaren, maar ook een bevlogen politicus die de
mensen aanspreekt en kan boeien en dat doet vanuit zijn christelijke motivatie om er
te zijn voor de ander, de naaste en dat vertaalt naar concreet politiek handelen.

Joëlle volgde de opleiding ergotherapie en werkt sinds 1998 als ergotherapeut
in de ouderenzorg. Daarnaast deed ze een studie sociologie. In haar politiek en
maatschappelijk handelen is zij in aanraking gekomen met concrete knelpunten
waar burgers mee worden geconfronteerd. Dat heeft haar geïnspireerd om met
politiek handelen te zoeken naar concrete, samenhangende oplossingen.

delft

“Ik ben kandidaat omdat ik me als christen wil inzetten voor een
samenleving die investeert in omzien naar elkaar. Die investeert in de
toekomst van onze kinderen. En die trots is op haar vrijwilligers.”

“Ik voel mij heel erg thuis bij de ChristenUnie, omdat die recht doet
aan mensen. Die probeert op te komen voor mensen die zelf geen stem
hebben, of mensen die niet zo makkelijk een vuist kunnen maken.”

Bekijk de voorstelvideo van hermen op www.christenunie.nl/hermenvreugdenhil

Bekijk de voorstelvideo van Joëlle op www.christenunie.nl/joellegooijer-medema

9. Nico Drost
@nicodrost |

Hij heeft een deel van de opleiding Theologie gevolgd en studeerde
daarna in de avonduren HBO Technische Bedrijfskunde. Het snijvlak van deze beide
opleidingen inspireren Nico tot praktische politiek, waarbij hij gedreven is om op die
manier invulling te geven aan de liefde van Christus.

“Ik vind dat Nederland zich in moet zetten voor vrede, veiligheid en vrijheid. Want ik geloof dat onze God
ieder mens op het oog heeft. Dat hij u en mij persoonlijk kent. En het is belangrijk dat dát geluid ook in de
politiek gehoord wordt. Dáárom heb ik me kandidaat gesteld.”

Bekijk de voorstelvideo van nico op www.christenunie.nl/nicodrost
10
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11. Gerben Huisman

facebook.com/drostnico

Nico Drost is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rhenen.
Bovendien is hij voorzitter van de regiocommissie Regio
FoodValley, een overlegorgaan van 8 Utrechtse en Gelderse
gemeenten. Nico is een zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd
in de maakindustrie.

facebook.com/joelle.gooijer

@gerbenhuisman |

rhenen

facebook.com/gerben.huisman

Gerben Huisman is griffer van de Staten van Fryslân en tienerwerker in de vrije
baptisten gemeente.Hij studeerde HEAO-Communicatie, met afstudeerprofiel
Openbaar Bestuur. Gerben werkt sinds 2000 in het openbaar bestuur. Eerst o.a.
in de gemeente Groningen en sinds 2009 voor de provincie Fryslân.
Hij is een zeer betrokken en enthousiaste persoon, die werkt vanuit
de zekerheid dat het zoeken van Gods Koninkrijk in de politiek leidt tot
oplossingen die goed zijn voor iedereen.

leeuwarden

“Ik woon in Leeuwarden, en daar zie ik dat de werkgelegenheid onder druk staat.
Banen verdwijnen, jongeren trekken weg en er ontstaat krimp. Daarom ben ik
blij dat de ChristenUnie er voor kiest om de regionale economie te stimuleren.
Om er voor te zorgen dat er werk komt, én er werk blijft.”

Bekijk de voorstelvideo van Gerben op www.christenunie.nl/gerbenhuisman
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Verander Europa, begin in Nederland

christelijke
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“Nederland moet het initiatief nemen om Europa te
herontwerpen. We moeten nu ingrijpen als we de EU toekomstbestendig willen maken.” Dat stelt Europarlementariër Peter
van Dalen, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Prijs vanaf: € 159,-

Nieuwe bestemming

en!

Dagelijks is, ook in Nederland, te merken dat Europa
kraakt en knarst. Het kan dan ook niet anders, of de
toekomst van Europa speelt een rol bij de komende
verkiezingen. Het advies van Peter van Dalen:
‘Verander Europa, begin in Nederland’.
Wat Van Dalen betreft gaat de EU zich de komende
jaren meer bescheiden opstellen. “De EU is opgericht
om de vrede, veiligheid en welvaart op ons continent
te beschermen. De Europese stad Straatsburg is een
mooi voorbeeld van die Europese verbroedering:
geen oorlog, maar samenwerking.” Tegelijk staat
de stad volgens Van Dalen ook symbool voor
onvrede over waar het mis gaat in Europa. “De
geldverslindende maandelijkse verhuizing tussen
Brussel en Straatsburg, Europese bureaucratie, steeds
verdere integratie, gebrek aan democratie.” Twee
punten die de onvrede in het bijzonder versterken
zijn volgens hem de Europese uitbreiding en de euro.

Uitbreiding
Volgens Van Dalen had Europa al lang op de rem
moeten trappen als het gaat om uitbreiding.
“Gelukkig nam het Europees Parlement recent een
resolutie aan die oproept tot bevriezing van de
toetredingsonderhandelingen met Turkije. Dat was al
revolutionair, want zoiets is nog nooit besloten.” Wat
hem betreft gaat het nog een paar stappen verder:
“Turkije mag geen lid worden van de EU! Ook de
miljoenen euro’s die Turkije al enkele jaren van de EU
krijgt om de toetreding mogelijk te maken, moet nu
echt stoppen.”

Euro
De euro is steeds meer een bron van ergernis. Hoe
moet het verder met zwakke landen als Griekenland,
Italië en zelfs Frankrijk? Wat betreft Van Dalen is de
euro belangrijk als middel, maar niet een doel dat
ten koste van alles overeind moet blijven. “Landen
die stelselmatig de criteria voor de euro overtreden
moeten de eurozone verlaten. En handhaaf de
afspraken die zijn gemaakt over de euro, ook over de
begrotingsregels.” Dat is wat hem betreft een betere
oplossing dan voorstellen voor verdere economische
integratie en Europees toezicht.

Strand
Actief
Wintersport
Singles

Campingplaatsen
Ingerichte huurtenten
Ingerichte blokhutten

Ga naar www.bastravel.nl of bel 0172 - 820 204

3xM

Andere partijen
In het Europees Parlement verbaast Peter van Dalen
zich er ook over dat er in het debat over de EU maar
twee smaken lijken te bestaan: méer of minder EU.
"Van Dalen voelt zich niet thuis bij een alles-of-nietsbenadering. “De EU moet behouden blijven, maar
ook bescheiden zijn”, stelt hij. Zijn advies voor de
verkiezingen? “Laat Nederland het initiatief nemen
de EU na 15 maart op de schop te nemen: we moeten
samenwerken in
Europa maar met
mate. De EU moet
concreet maatwerk
leveren, geen
verstrekkende
dromerige
blauwdrukken”,
aldus Peter
van Dalen.

peter van dalen in straatsburg

Ga naar www.noavakanties.nl of bel 0172 - 820 205

Stichting 3xM is een internationale zendingsorganisatie die
Internationale zendingsorganisatie 3xM heeft een afdeling Fondsenwerving

christelijke tv-programma’s uitzendt in West- Afrika, Centraal-Azië,

( NL en Internationaal) met 2 betaalde krachten en 6 vrijwilligers. Voor deze afdeling

Pakistan en Bangladesh. De programma’s worden gemaakt door

zoeken wij voor de verdere ontwikkeling van de internationale fondsenwerving een

lokale, getrainde partnerorganisaties die de cultuur goed kennen.

RESULTAATGERICHTE DIRECTOR
OF DONOR AND PARTNER RELATIONS

De programma’s van 3xM gaan over sociale noden in de plaatselijke
samenleving.In de programma’s worden verhalen verteld door
slachtoffers en daders en wordt een christelijk alternatief geboden.

( op vrijwillige basis, tegen onkostenve
onkostenvergoeding) voor Canada
JE FUNCTIE:

WAT ZOEKEN WIJ?

INTERESSE?

Je gaat minimaal 2 keer per jaar een week

Energieke pionier met hart voor zending die het

Spreekt deze functie je aan? Neem dan z.s.m. contact

op reis om te bouwen aan een netwerk van

als een uitdaging ziet via een netwerk van nieuwe

op met Bea Achterbergh, Hoofd Fondsenwerving

betrokken relaties die het werk financieel gaan

relaties in het buitenland fondsen te werven voor

voor meer informatie en/of een vrijblijvend

steunen. Ter voorbereiding doe je onderzoek

3xM. Je Engels is uitstekend.

kennismakingsgesprek. Tel. 033 2864103/ 06 520 85

naar prospects, plant afspraken en rapporteert

436. b.achterbergh@3xm.nl. Je motivatiebrief met CV

achteraf aan het Hoofd Fondsenwerving. Ook ben

WAT BIEDEN WIJ?

je verantwoordelijk voor relatiemanagement

Wij bieden je een uitdagende functie met de

( database). Je neemt zo’n 6 keer per jaar deel

mogelijkheid om naast je vaste baan en/of

aan een teamoverleg op het kantoor

pensioen een waardevolle bijdrage te leveren

inAmersfoort.

aan verspreiding van het evangelie wereldwijd.

Stichting 3xM, Zielhorsterweg 77, Postbus 2510, 3800 GB Amersfoort www.3xm.nl

kun je mailen naar info@3xm.nl
VOOR MEER VACATURES KIJK OP: WWW.3XM.NL
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more message in the media

FOTOSERIE OPEN DAG

FOTOSERIE OPEN DAG
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Onze campagne-aftrap
was deze keer in het
politieke hart van
Nederland: de Tweede
Kamer in Den Haag. Meer
dan 700 gasten waren
aanwezig op de Open Dag
voor een feestelijke start
van de campagne.
14
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Foto's: Kjell Schipper

Kijk voor alle foto’s en een leuke terugblikvideo op www.christenunie.nl/opendag
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DUBBELINTERVIEW

pim dik

Deborah (50) werkt bij de EO, op de afdeling
voor content-innovatie. Ze overwegen
te verhuizen. “Hij is niet zo handig, dus
tegen dat klussen ziet ‘ie best op,” blikt ze
vooruit. Carla Dik is een stuk handiger,
meldt echtgenoot Dik (51). Ze heeft tijdens
het laatste zomerreces de zolder compleet
onder handen genomen, al wacht Pim –
adviseur bij een groot ingenieursbureau
– met smart op het moment dat alles weer
netjes op z’n plek staat.

Pim, waar heb je Carla ontmoet?

Deborah
voordewind

Het thuisfront
in de spotlights
‘Achter elke succesvolle man schuilt een sterke vrouw’,
luidt het spreekwoord, en andersom geldt ongetwijfeld
hetzelfde. Zeker politici kunnen niet zonder een sterk en
stabiel thuisfront, en daarom zetten we Deborah Voordewind
(vrouw van Joël) en Pim Dik (man van Carla) eens in de
spotlights. “In het begin vond ik het best pittig.”

Pim: “Tijdens een oudjaarsavond bij
vrienden.
Dat was een leuk feestje…”
Deborah: “Ik heb Joël ook op een feestje
ontmoet. Hij was de eerste persoon die
ik kende die politicologie studeerde, dat
vond ik interessant omdat ik zelf op het
punt stond te starten met deze studie.
We hadden meteen pittige politieke
gesprekken. Een vriendin vond dat maar
niks, maar dat trok mij juist in hem aan.
Toen Joël in Amerika ging studeren,
voerden we ellenlange gesprekken via de
destijds dure telefoonlijn. Ik viel ook op
zijn stem.”

Stel je kon het beroep van je partner
kiezen. Had je dan voor politicus gekozen?
Deborah: “Het is heel interessant, maar
in het begin vond ik het best pittig.
We hadden net twee opgroeiende
schoolkinderen. Joël belde vaak dat
hij onverwacht in Den Haag moest
blijven, terwijl ik net een afspraak met
vriendinnen had. Zie dan nog maar oppas
te vinden.” Met een glimlach: “Ik leg zijn
mobiel wel eens weg. Of het spanningen
opleverde? Het is in ieder geval essentieel
dat je als partner je grenzen aangeeft. Joël
had dat nodig, want als je wilt, kun je nonstop met de politiek bezig zijn. We bekeken
in die beginperiode weleens samen
zijn agenda en hebben scherpe keuzes
gemaakt. Dat werkt goed.”

Pim: “Den Haag doet altijd een appèl;
je doet nooit genoeg, zeker niet voor de
mensen in het land die bijvoorbeeld niet
begrijpen dat hun mailtje nog niet is
beantwoord. Politiek kan een aanslag op je
relatie betekenen, maar Carla bewaakt haar
agenda goed. Laatst sorteerde ik wat foto’s
van haar iPhone. Toen ik veel foto’s van ons
gezin zag, zei ik: ‘Volgens mij houd je werk
en privé goed in balans’.”
Deborah: “Ik heb extra respect voor
vrouwen in de politiek, dat ze het
lichamelijk aankunnen. Maar jij bemoeit je
dus niet met haar agenda?”
Pim: “Nee, hoogstens met haar gezondheid.
Die heeft wel eens onder druk gestaan,
het vraagt bij tijden ook fysiek veel van je.
Maar nu ze zo lekker aan het werk is, is dat
verdwenen. Maar ook al is het misschien
stoer als je met vijf uur slaap toe kan, het
is nog niet goed voor je. Maar Carla is nu
eenmaal gedreven, in alles.”

‘Ik leg
zijn
mobiel
wel eens
weg’

Hoe ontspannen jullie echtgenoten?
Pim: “Vooral op zondag. Dan wandelen
we ’s middags meestal een stuk, met het
gezin.”
Deborah: “Joël ontspant door met vrienden
of kennissen uitgebreid te eten, en we
fietsen veel. We hebben net racefietsen
gekocht, een gouden zet.” ›

joël & deborah

Pim & carla
16
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› Hebben jullie thuis genoeg tijd

voor elkaar?

‘Ik heb
extra
respect
voor
vrouwen
in de
politiek’

Pim: “Jawel, al blijft de werkdruk hoog. Wij
ontbijten gezamenlijk, met onze dochter
van twaalf. Toen Carla hoog op de lijst voor
de Tweede Kamer kon komen, hebben we
er over gesproken; wil je wel op die lijst? Ik
was gelijk enthousiast en wilde zelf toch al
minder werken. Ik ben van vier naar drie
dagen gegaan, thuis komt er meer bij mij
terecht, maar daar geniet ik erg van.”
Deborah: “Wij hebben gedurende de dag
veel app-contact. Dat waardeer ik enorm.
Ik heb geleerd op dinsdag, woensdag en
donderdagavonden niks gezamenlijks te
plannen, ik moet het toch te vaak weer
afzeggen. Joël komt die dagen meestal
laat thuis. Maandagen en vrijdagen
zijn rustiger, al zijn er dan nog geregeld

vergaderingen en werkbezoeken, en op
zaterdag heeft ‘ie vaak spreekbeurten of
congressen. Zondagen zijn min of meer
heilig, dan gaan we samen naar de kerk.
Ik heb de afgelopen tien jaar veel moeten
opvangen. Kinderen naar school brengen,
zoals Lodewijk Asscher doet, is het werk
niet. Soms denk ik: de ChristenUnie is een
gezinspartij, maar ondertussen wordt er
van de Kamerleden héél veel verwacht.
Joël is gelukkig een familyman, maar dat is
soms moeilijk als je ook in het weekend
aan het werk bent.”
Pim: “Carla brengt onze dochter vaak naar
school, daar hecht ze aan.”
Deborah: “En is ze dan om tien uur al in
Den Haag?”
Pim: “Ja, ze kan de trein van half negen
nemen, dan lukt het net. Ze reist meestal
met het openbaar vervoer.”

Liggen jullie geliefden zelf weleens wakker
van het werk?
Deborah: “Ja, rond het nemen van een
besluit om onze militairen uit te zenden
naar oorlogsgebieden. Daar stemmen
Kamerleden persoonlijk mee in; in
Afghanistan zijn 25 Nederlandse militairen
omgekomen. Als er weer zo’n bericht
binnenkwam, lag Joël daar wakker van,
ja. Hij worstelde ermee, het is een zware
verantwoordelijkheid.”
Pim: “Carla is met cruciale onderwerpen
bezig. Neem dat Voltooid leven-debat; daar
heeft ze niet wakker van gelegen, maar
hield haar niettemin behoorlijk bezig.”

Heb je via je echtgenoot invloed op
de besluitvorming?
Deborah: “Het vluchtelingenprobleem
hebben we thuis tijdelijk bewust niet
besproken. We voelen ons er beiden bij
betrokken, maar ik had het idee dat Joël
misschien wel té betrokken was bij deze

18
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mensen, zo van: kom allemaal maar
binnen. Dat zijn interessante discussies,
ook met mensen in onze omgeving. Er is
wel eens gezegd dat hij meer oog moest
hebben voor de risico’s. Heb ik ook wel
eens op aangedrongen. Dan vreesde Joël
weer dat ik te rechts werd, haha. Maar
uiteindelijk weten we beiden de nuance
wel te vinden.”

Mogen jullie van thuis op een andere
partij dan de ChristenUnie stemmen?
Pim: “Op zich wel hoor. Ik ben ook geen lid
van de ChristenUnie.”
Deborah: “Bijzonder! Wel van een andere
partij?”
Pim: “Nee, dat is het niet. Ik houd er
gewoon bewust een beetje afstand van.
Misschien ben ik wel de Nederlander die
zich het meest voor ChristenUnie inzet
zonder lid te zijn; door thuis de boel
draaiende te houden, maak ik Carla vrij om
haar werk goed te doen.”

Voelen jullie je als echtgenoot van een
Kamerlid veilig?
Pim:“Carla heeft via Twitter weleens
ongezouten opmerkingen naar haar hoofd
geslingerd gekregen omdat ze zich inzette
voor het rookverbod in cafés.”
Deborah: “Vooral toen de kinderen klein
waren, had ik liever dat hij pas ná een reis
naar een gevaarlijk gebied twitterde dat hij
daarheen ging. Maar onveilig voel ik me niet.”

Wat vind je op politiek vlak de sterkste
kant van je echtgenoot?

Wat is het beste advies dat jullie Joël en
Carla kunnen geven?

Deborah: “Joël kan heel pragmatisch denken,
en is heel gedreven om stemlozen een
stem te geven. Regelmatig beantwoordt
‘ie ’s avonds of in het weekend nog mails
van uitgeprocedeerde asielzoekers. Die
gedrevenheid heeft iets moois, ik zou er
meer problemen mee hebben als hij die
tijd in een commerciële baan zou steken.
Bovendien geeft het werk hem energie, hij
is altijd vrolijk en monter. Tegelijk kan hij
moeilijk stoppen; daar moet ik hem vaak bij
helpen.”
Pim: “Die gedrevenheid herken ik bij Carla
ook, vooral op het gebied van natuur en
milieu en als het gaat om kinderen met
Down-syndroom. Ze heeft een prima
dossierkennis en oordeelsvermogen. Sociaal
is ze ook zeer handig, ze kan mensen achter
haar standpunt krijgen.”

Pim: “Blijf jezelf. En: blijf je constructief
opstellen.
Deborah: “Stap geregeld uit die Haagse
bubbel en blijf de mensen opzoeken voor
wie je werkt. En ik heb Joël weleens de
tip gegeven: praat wat langzamer, anders
volgen we je niet. Ik kijk weleens Politiek
24 – om het debat te volgen, en om te
weten hoe laat hij ongeveer thuis is. Kijk jij
dat ook weleens, Pim?”
Pim: “Eigenlijk niet. Nou ja, misschien twee
keer in de afgelopen vier jaar.”
Deborah: “Volg je dan wel haar optredens
voor radio of tv? Ook niet? Nou, da’s toch
wel grappig om te horen!”
Pim: “Ik kijk sowieso weinig tv, dus het zit
niet zo in m’n systeem. Als ze dan eens
een mooi gesprek heeft gehad bij Knevel,
dan kan ik dat altijd later terugkijken.” «

Tekst: Wilfred Hermans, Foto's: Anne-Paul Roukema

‘Ik ben
geen lid
van de
ChristenUnie’
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Wat wil de
ChristenUnie?

Een samenleving met
toekomst voor onze
kinderen
Dat wij kiezen voor toekomstige
generaties, is voor ons een
principiële keuze. Een hoopvolle
toekomst is immers ons
wenkend perspectief. Daarom
maken we ons hard voor een
gezonde en groene economie,
een verantwoord klimaaten energiebeleid, goed en
toegankelijk onderwijs en een
einde aan de tweedeling op
de arbeidsmarkt. We streven
naar een open en inclusieve
samenleving, waarin alle
jongeren gelijke kansen hebben.
We vechten voor een eerlijk
en houdbaar pensioenbeleid
voor jong en oud. We willen
ten slotte een land dat door
verantwoordelijk beheer
zorgdraagt voor de schepping.
Zo laten we voor de volgende
generaties een land achter waar
de kwaliteit van water, lucht,
bodem en natuur in ieder geval
niet verder achteruitgaat.
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TOEKOMST VOOR ONZE KINDEREN

Wij vinden de toekomst van onze kinderen belangrijk. Daarom
kiezen we voor de best denkbare basis: een veilig gezin. In een
veilig gezin komen kinderen immers het beste tot ontplooiing.
Om die ambitie te verwezenlijken, willen we 1 miljard extra investeren. Daarmee
kunnen we de kinderbijslag en het kindgebonden budget verhogen en het bevallings-,
ouderschaps- en zorgverlof uitbreiden.

Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet
Wij kiezen voor een land waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Vanuit
dat vertrekpunt willen we dat het leven altijd beschermwaardig is en gezinnen
veilige havens kunnen zijn. Dat iedereen gelijkwaardig is en meetelt: vluchtelingen
én mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen én mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, Nederlanders die vele generaties hier leven én
kinderen van migranten. En meetéllen betekent in onze ogen ook meedóén. We
staan voor een samenleving waaraan iedereen – jong en oud, betaald of onbetaald
– een bijdrage levert.

EEN SAMENLEVING
DIE VREDE EN VRIJHEID
BLIJFT ZOEKEN

van buitenaf. We strijden voor
een land waar de kleinmenselijke
tegenstellingen vervagen en het
gemeenschappelijke oplicht.

Wij blijven pal staan voor de
vrijheid van godsdienst, de
vrijheid van meningsuiting en de
vrijheid van onderwijs. Terwijl we
ons blijvend oriënteren op onze
identiteit, op waar we vandaan
komen en waar we grondwettelijk
voor staan, komen we op voor de
verdediging van die vrijheid en
identiteit. We verdedigen ons tegen
de dreiging van het islamitische
jihadisme. We verzetten ons tegen
bedreigingen van binnenuit en

Wij bedrijven politiek vanuit de
overtuiging dat de overheid zich
bescheiden moet opstellen en
vooral betrokken dient te zijn op
mensen. Dat zij pal staat voor
onze christelijke waarden en
vrijheden. Dat zij oog heeft voor
de vele hoopvolle voorbeelden
van talentvolle mensen die zich
inzetten voor de samenleving. Dat
zij in onze gebroken wereld de
zorgbehoevende nabij is. Voor zo’n
overheid maken wij ons hard.

Ook willen we voor onze kinderen het beste onderwijs. We ruimen daarom 1
miljard in voor topleraren en voor uitmuntend beroepsonderwijs dat naadloos
op de arbeidsmarkt aansluit. Een leven lang leren moet de norm worden. En voor
onderzoek en innovatie moet extra geld worden vrijgespeeld. En nog iets: wij voeren
de basisbeurs weer in voor iedereen die wil studeren. Ja, voor iedereen.

Een integratiebeleid dat nieuwkomers
helpt onze medeburgers te worden
3
Wat is het verschil tussen mensenrechten en burgerrechten? De
eerste zijn universeel, de tweede
per land specifiek. Medemens ben
je van nature, medeburger moet je
worden. Deze noties worden in het
huidige Nederlandse migratie- en
integratiebeleid voor het gemak
vaak op één hoop gegooid. Met
een verblijfsvergunning krijg je
in Nederland recht op bijstand,
toeslagen en allerlei zorgregelingen.
Veel nieuwkomers komen
echter nauwelijks weg uit ons te
beschermende en weinig activerende
vangnet. Daarnaast is een aantal
migranten maar beperkt loyaal
aan onze rechtsstaat. Je hoeft
geen raketgeleerde te zijn om te
concluderen dat de huidige aanpak
niet werkt.

zijn we ervan overtuigd dat het tijd
is voor nieuw model, afgestemd
op de actuele ontwikkelingen. Een
model dat activeert en ontzorgt.
We maken ons sterk voor een
verplicht fulltime leer-werktraject,
dat tenminste zolang als nodig
wordt gevolgd, maar in principe
twee jaar duurt. Onderdelen van
het traject zijn het leren van de
taal, burgerschapsvorming en
(vrijwilligers)werk. Tijdens het traject
ontvangt de nieuwkomer onderdak,
zorg, onderwijs, toegang tot de
arbeidsmarkt en zo nodig leefgeld.
Op basis van goede resultaten
kan het traject worden beëindigd.
Alleen op deze manier helpen we
nieuwkomers vanaf dag één burger
te worden van ons land en deel uit te
maken van onze gemeenschap.

2

menselijke zorg
van warmbloedige
professionals
Ieder mens verdient het tot
ontplooiing te komen, te
worden beschermd en zorg
te ontvangen. Vanaf het prille
begin tot het stervensuur toe.
Hoe we dat concreet voor ons
zien? Wij willen dat mensen
op maat gesneden zorg
ontvangen van warmbloedige
professionals, met hart voor
hun werk. We willen meer
ruimte voor huisartsen en
wijkverpleegkundigen. We
vinden het belangrijk dat
mensen waar mogelijk en
noodzakelijk zorg krijgen in
hun thuissituatie. Wat ons
betreft wordt het eigen risico
fors verlaagd en trekken we met
kapmessen bewapend het woud
van polissen in. Specialisten?
Allemaal in loondienst.
Stapeling van eigen bijdragen?
Stop! We ontzien chronisch
zieken en gehandicapten.
Er gaat meer geld
naar preventie.
En alleen de
allerbeste
verpleeghuiszorg
is goed genoeg.

Wij blijven pal staan voor het recht
van vreemdeling en vluchteling. Dat
is en blijft ons uitgangspunt. Tegelijk
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Een koppositie voor
Nederland op weg naar
een groene economie
Nederland moet het voortouw
nemen in de omslag naar een
schone en circulaire economie.
Want de verandering van
het klimaat heeft weliswaar
grote gevolgen voor onszelf,
maar de consequenties voor
arme landen en gebieden zijn
desastreus. In oppervlakkige
zin gaat klimaatverandering
misschien over CO2 en
smeltende poolkappen, maar
ten diepste is het natuurlijk
een zaak van recht brengen en
verantwoordelijkheid nemen.
Hoe zien we dat voor ons?
We maken ons steeds minder
afhankelijk van fossiele energie,
die onze gezondheid bedreigt en
onze economie kwetsbaar maakt
voor invloed van buitenlandse
mogendheden. We realiseren
met ondernemers en burgers
binnen één generatie een volledig
duurzame energievoorziening.
We investeren in innovatie
en een veilige delta.
Energiebesparing maken we
aantrekkelijk, en vervuiling
belasten we zwaarder. En last
but not least: een deel van de
pensioenvermogens investeren
we in de energietransitie.
Als we vandaag beginnen
met verduurzamen, pakken
we zonder twijfel een fikse
voorsprong in technologische
innovatie en vergroten we onze
kansen op export.
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Een samenleving die wil bijdragen aan de gemeenschap

‘Wat kan ik voor mijn land betekenen?’ vinden wij een betere vraag dan
‘Wat kan mijn land voor mij doen?’ Vanuit dat vertrekpunt vinden wij
de invoering van een maatschappelijke dienstplicht voor iedereen die
18 wordt een heel goed idee. Jongeren zetten hun talenten in op het vlak
van sport of veiligheid, in de politiek, het openbaar groen, de zorg of
welke maatschappelijke sector ook. Of ze nu van het platteland komen
of uit een grootstedelijke wijk, of ze academisch geschoold worden of
een mbo-opleiding volgen: ze maken zich op een natuurlijke manier de
normen en waarden van onze samenleving eigen, stimuleren
integratie en doen relevante werkervaring op. Daar staat wat
tegenover. Vervulling van deze dienstplicht geeft recht op
kwijtschelding van (een deel van) studie- of andere schulden.

Eerlijke belastingen en houdbare pensioenen

Dankzij een hervorming van het
belastingstelsel worden belastingen
eenvoudiger, eerlijker en groener en
gaat werken meer lonen. Het resultaat?
Een significante lastenverlaging voor
huishoudens van ongeveer 5 miljard
euro. Iedereen, maar vooral de lage
en middeninkomens, profiteert van
deze herziening: jong en oud, het
eenverdienersgezin met jonge kinderen
en de oudere met een klein aanvullend
pensioen. We stellen een zogenoemd
tweeschijventarief voor in de loon- en
inkomstenbelasting. Tot een inkomen
van 70.000 euro (twee keer modaal)
geldt een basistarief van 35 procent;
voor hogere inkomens hanteren we een
toptarief van 49 procent. Het basistarief
kan op termijn verder omlaag en alle

9
6

WERK MET
PERSPECTIEF VOOR
ONDERNEMER EN
WERKNEMER
Ons ideaalbeeld voor de
arbeidsmarkt? Jongeren hebben
binnen no-time een vaste baan,
werkloze ouderen gaan weer aan
het werk, jonge ouders krijgen meer
vrijheid om hun baan en de zorg
voor hun gezin te combineren. En
verder? De VAR komt terug, want
modelcontracten functioneren
niet. Zzp’ers krijgen een collectieve
arbeidsongeschiktheidsverzekering
op minimumniveau. De WW
(Werkloosheidswet) wordt

getransformeerd tot de WOW
(Werk-Opleiding-Werk), met
inzet van de transitievergoeding.
Bedrijven die mantelzorgkosten
maken en bedrijven die ouderen
of mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst nemen,
ontvangen een tegemoetkoming.
Kleine bedrijven betalen maximaal
één jaar loon door bij ziekte
en arbeidsongeschiktheid. De
periode dat grote bedrijven
verantwoordelijk zijn voor oudwerknemers met een ziekte,
perken we danig in. Door de
arbeidslasten fors te verlagen, gaat
werk meer lonen. Het resultaat?
Meer nettoloon, goedkopere arbeid.
Dát is ons ideaalbeeld voor de
arbeidsmarkt in een notendop.

Kijk voor ons volledige verkiezingsprogramma op
www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

aftrekposten worden tegen dit basistarief
fiscaal aftrekbaar. Milieuvervuiling gaan
we zwaarder belasten en bij het lage btwtarief leggen we de focus nadrukkelijker
op de eerste levensbehoeften.
Iedereen heeft recht op een goed
pensioen, ook de jongeren van vandaag.
We streven daarom naar een eerlijk en
houdbaar pensioenstelsel, waarbij we
de traditionele tweedeling tussen jong
en oud doorbreken. Onze oplossing?
Pensioenhervorming. De verplichte
deelname en collectieve risicodeling
houden we intact, maar iedereen krijgt
daarnaast een persoonlijk pensioenpotje.
Met deze veranderingen blijven
gepensioneerden in hun koopkracht
ongeschonden.

Impulsen voor de regio

Wij willen graag investeren in de regio’s. Veel van de (extra) middelen voor
veiligheid, infrastructuur en energietransitie vloeien wat ons betreft naar de
regionale economie. Denk aan de verbetering van knelpunten in de regionale
infrastructuur van weg, water en rail. Extra investeringen in defensie? Prima, maar
dat geld gaat naar projecten buiten de Randstad: (her)opening van kazernes, extra
werkgelegenheid en een economische impuls voor de regio’s van ons land. De extra
uitgaven voor verduurzaming van onze energievoorzieningen? Juist, die sturen we
zo veel mogelijk naar de regio. Noord-Nederland wordt een gebied waar innovaties
op energiegebied in de praktijk als eerste worden toegepast. De gaswinning in
Groningen wordt zo snel mogelijk afgebouwd uit het oogpunt van veiligheid.

10

Vrede en veiligheid op het wereldtoneel

De situatie op het wereldtoneel is er de
laatste jaren niet stabieler op geworden.
Conflicten elders en spanningen hier
zijn meer dan ooit met elkaar verknoopt.
Ons antwoord? Blijf investeren in
vrede en veiligheid. Dichtbij en ver
weg. We investeren extra in politie:
duizend wijkagenten erbij plus extra
recherchecapaciteit.

En we willen dat de uitgaven voor
defensie de komende kabinetsperiode
ten minste met structureel 2 miljard
groeien. Om zinvol te kunnen investeren
in regionale opvang van vluchtelingen,
veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling in
crisisgebieden, maken we minimaal 1
miljard extra vrij. Het is immers onze
plicht niet alleen ons eigen land te
beschermen, maar ook naar vermogen bij
te dragen aan de vrede en veiligheid van
onze medemensen elders.

8

EEN VREDIG, VEILIG,
WELVAREND EN
SOLIDAIR EUROPA
Wij geloven in Europa als
een continent waar vrede,
veiligheid, welvaart en
solidariteit mogelijk zijn. In
een uitdijende Europese Unie
met steeds meer Brusselse
bevoegdheden geloven we
nadrukkelijk níét. Met welke
veranderingen maken we
van Europa het continent
waarin wij wél geloven? Onder
meer door het initiatiefrecht
vergaand terug te draaien,
wordt de Europese Commissie
weer ondersteunend
aan de lidstaten. Om te
voorkomen dat als gevolg
van afbrokkelend draagvlak
in de samenleving essentiële
samenwerking over
landsgrenzen heen sneuvelt,
tekenen we een nieuw
ontwerp voor het Europese
huis. De eurozone eenzijdig
verlaten vinden wij een heel
onverstandig idee. Maar
om de Unie te redden, zijn
we desnoods wél bereid de
euro op te geven. We vragen
opnieuw aandacht voor
de waarde van vrede door
samenwerking, kracht door
eensgezindheid, welvaart
door handel en gezondheid
door hoge standaarden voor
mens en milieu. Doordat de
Europese Unie op deze manier
daadwerkelijk verandert,
kunnen we onze ergernis
over bemoeizucht,
bureaucratie en
soevereiniteits-verlies
voor eens en voor
altijd collectief lozen.
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5 VRAGEN OVER

de verkiezingen

Schrijver en publicist Reinier Sonneveld, bekend van diverse
boeken over het geloof, stemt ChristenUnie. Voor de site van de EO
beantwoordde hij tientallen vragen over geloven. We vroegen hem
daarom wat hij zou antwoorden op vijf veel gestelde vragen over
de ChristenUnie en de komende verkiezingen.

AAN REINIER SONNEVELD

1. Wat is volgens jou
het verschil met de
SGP en het CDA?
Reinier: “De ChristenUnie kan met allebei
samenwerken, en heeft dat ook al gedaan, dus ik
hoef de verschillen niet te overdrijven. Die zijn er
natuurlijk wel, op allerlei vlak. Ik zag laatst een
ranglijstje voorbijkomen waarin de ChristenUnie
het ‘groenst’ was, althans, ná de Partij voor de
Dieren. Nog steeds niet groen genoeg volgens de
organisatie die het lijstje had opgesteld, maar dus
wel de groenste niet-one-issue-partij.
Als ik een patroon zoek in de vele verschillen, liggen
die vooral in hoe de ChristenUnie zich verhoudt tot
de maatschappij. De SGP voelt zich, met wellicht
de PVV, het meest vervreemd van Nederland. Het
CDA, met andere klassieke regeringspartijen, juist
het meest vertrouwd. De ChristenUnie zit daar
tussenin: deze stemmers distantiëren zich niet
van deze maatschappij, maar beschouwen die wel
degelijk vanuit een ander wereldbeeld en proberen
die te laten bloeien. Uiteraard zijn zij hier niet uniek
in, maar ik vind dit wel een heel typerende trek van
deze politieke beweging.

Over Reinier Sonneveld
Reinier Sonneveld is schrijver van musicals, kinderliedjes & theologie. Ook is hij betrokken bij de Justice
Conference. Dit jaar heeft hij een sabbatical.
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Je kunt ook zo’n lijn trekken in hoe deze drie
partijen de rol van de kerk zien. De SGP is hier
wat gematigder in geworden en is daarin de
laatste jaren wat op de ChristenUnie gaan lijken,

maar de lijn is officieel nog steeds dat de staat
het christendom moet bevorderen en andere
overtuigingen niet. Het CDA is wat mij betreft
hierin juist omgekeerd: in hun huidige
partijprogramma worden de christelijke wortels
helemaal niet meer genoemd en ik vind dat de
C volledig is verdwenen. Ook hierin heeft de
ChristenUnie een mooie middenpositie: deze
partij zet vol in op de vrijheid van overtuiging.
Elke overtuiging, en dus niet het christendom
voortrekken: dat is onrechtvaardig en keert zich
als een boemerang tegen je. Juist zo kan het
christendom ook echt betekenis hebben en niet
als museumstuk worden weggestopt.”

‘De ChristenUnie
verschilt op allerlei
vlak van de SGP
en het CDA.
Sprekend voorbeeld:
de ChristenUnie is
veel ‘groener’.’
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2. Gaat de ChristenUnie
niet in tegen de scheiding
van kerk en staat?
Reinier: “Het zijn vooral onwetenden die wapperen met
die formule ‘scheiding van kerk en staat’. Als er even iets
religieus in het publieke domein klinkt, halen ze het meteen
tevoorschijn. Alsof we het hebben over scheiding tussen
religie en land…
En daar gaat het niet over. De scheiding tussen kerk en staat
gaat over twee organisaties die niet moeten samenwerken.
Terecht. Juist christenen weten dat maar al te goed: Jezus is
terechtgesteld door een onzalige coalitie tussen een religieuze
organisatie, het Sanhedrin, en de staat, in de persoon van
Pilatus. Daarom zijn we vanouds wantrouwig tegen dat soort
een-tweetjes. De staat disciplineert van buiten en legt regels
op. Religies beïnvloeden onze binnenkant, ons hart. Die twee
instanties moeten elkaar kunnen scherpen en corrigeren.
Als die gaan samenwerken, beland je in een dictatuur.
De scheiding tussen kerk en staat gaat er dus totaal niet over
dat je de Bijbel buiten de politiek moet houden. Iedereen
heeft z’n bronnen. Waarom zou iemand wel door de filosoof
Hume geïnspireerd de politiek in mogen, en niet door Paulus?
Dat gewapper met ‘scheiding van kerk en staat’ doen alleen
mensen vanuit een comfortabele meerderheidspositie, die
bezorgd zijn dat ze hun vanzelfsprekende macht verliezen en
niet doorhebben dat zij evenmin neutraal zijn – dat niemand
neutraal is.”

‘De scheiding van kerk en staat
stelt, dat die twee organisaties niet
intensief moeten samenwerken, omdat
dit beiden te veel macht geeft.’

3. De Bijbel is toch geen
politiek handboek?
Reinier: “Klopt! Zoals het ook geen wetenschappelijk
overzicht is of een medisch advies. ChristenUnie-
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Kamerleden zien de Bijbel volgens mij allereerst als het
Woord van God en lezen die vooral om te ontdekken wie
God is. En passant kom je dan wel nuttige adviezen voor het
politieke bedrijf tegen: het reguleren van de macht van de
heersers, de wijsheid van compromissen, samenwerken met
andersdenkenden.
Maar waar een christelijke politieke partij volgens mij de
Bijbel voor bij moet gebruiken, is voor het beeld dat zich
daarin ontwikkeld over het goede leven. De Bijbel biedt daar
allerlei verhalen, principes en waarden over. Als christelijke
politicus laat je die op je inwerken en probeer je die te
vertalen naar de huidige situatie.
De belangrijkste term die de Bijbel voor dat goede leven
gebruikt is: koninkrijk van God. Koninkrijk, dat is natuurlijk
een door en door politiek woord. Het gaat over invloed en
macht. Politiek gaat over invloed en macht. Iedere politicus
heeft daarbij beelden van het goede leven. Politici die ik zie
als gelovigen, zoals Barack Obama, Theresa May, Angela
Merkel, putten daarbij uit de Bijbel.”

‘De Bijbel bevat veel aanwijzingen
en beelden voor het goede leven.
Een christelijke politicus zal die
gebruiken om een gemeente of land
in een goede richting te leiden.’

4. Is de ChristenUnie niet te
klein om invloed te hebben?
Reinier: “Ik zou bijna zeggen: heb je wel eens last gehad
van een eksteroog? Grapje. Ik bedoel: er is natuurlijk wel
samenhang tussen hoe groot een partij is en hoe invloedrijk,
maar omvang zegt niet alles. De PVV krijgt erg weinig voor

elkaar en is in de peilingen toch de grootste.
In 2015 riep het magazine Vrij Nederland daarentegen Carla
Dik-Faber, juist, van de ChristenUnie, uit tot effectiefste
kamerlid, met bijvoorbeeld de meeste aangenomen moties.
Bij die vragenrondjes op tv kan het opvallen, dat alle fracties
aan het woord kunnen komen. En dat ook doen. Ook die
malle eenmansfracties. Dat betekent dat kleine partijen
relatief een stuk meer spreektijd krijgen.
De grotere partijen zijn er niet zo happig op samen te
werken met de nieuwkomers. Het trauma van de LPF is vers
genoeg. Ze zullen onderhandelingen met 50Plus en DENK
uitstellen of verknallen. Ze weten intussen dat er alleen
ervaren professionals werken bij de ChristenUnie. Dat is een
stuk prettiger samenwerken. En dan kan de ChristenUnie
zich makkelijk in een spilpositie wurmen. In veel denkbare
coalities kan juist de ChristenUnie de grotere spelers aan
een meerderheid helpen. Dan kun je eisen stellen.
Sommige zetels zijn meer waard dan andere, zo simpel is
het. Ik vermoed dat in de ‘paarse jaren’ een stem op het GPV
of de RPF eigenlijk een halve stem was. Tegenwoordig is,
gezien de effectiviteit van de huidige fractie, een stem op de
ChristenUnie gerust een dubbele stem, en tellen de huidige
vijf zetels in wezen voor tien.”

zie ook pag.
28-29
‘Er zijn tegenwoordig nog maar
weinig grote partijen, dus ook de
kleintjes tellen serieus mee bij het
vormen van coalities.’

5. Kan ik niet beter strategisch
stemmen, zodat Wilders
geen premier wordt?
Reinier: “Wilders wordt geen premier, ook al zou de PVV de
meeste stemmen krijgen. Er is geen partij die met ze wil
samenwerken: zelfs de VVD heeft onlangs de deur volledig
dichtgedaan. Wilders als premier is daarmee uitgesloten –
daarover zijn de analisten het wel eens.
Het is daarentegen niet uitgesloten dat de ChristenUnie in

Foto Reinier Sonneveld: Eljee Bergwerff

de regering komt of op z’n minst gedoogsteun verleent.
Als je de peilingen bekijkt, bevatten de mogelijke coalities vier
tot zes partijen, en de ChristenUnie zit daar vaak bij. Bovendien
staat deze partij bekend als een betrouwbare partner. De kans
dat de ChristenUnie inderdaad regeringsverantwoordelijkheid
krijgt, wordt groter van elke stem. Intussen is een stem op de
PVV verloren, want Wilders wordt nooit premier. Om diezelfde
reden is ook de strategische stem tégen Wilders verloren, want
je stemt tegen iets wat toch nooit gaat gebeuren.
Veel analisten denken zelfs dat Wilders niet eens wíl
regeren, omdat hij uitstekend beseft dat hij zonder die
verantwoordelijkheid veel meer invloed heeft. Het is als met
een chauffeur en een lekke band: wie bepaalt het meest de
koers van het voertuig? Die arme chauffeur is de regering die
onvermijdelijk compromissen moet sluiten. Die lekke band is
Wilders: door extreem een enkele richting op te trekken gaan
veel politici van andere partijen nerveus kushandjes maken
naar zijn kiezers. Lees: Halbe Zijlstra en z’n vrinden.
Ik heb de ChristenUnie nog niet op zoiets kunnen betrappen.
Dat team staat veel te sterk in de schoenen om te wuiven en
te lonken naar Wilders’ kiezers. Op juist diens thema, de islam,
is de ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zeldzaam ingelezen.
Momenteel wellicht de grootste expert op dat gebied in de hele
Tweede Kamer. Die krijg je echt niet aan het nabouwen.”

‘Een stem op de PVV is een
verloren stem, want Wilders
wordt nooit premier.’
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WAT WE HEBBEN BEREIKT

Wat heeft de
ChristenUnie in de laatste
vier jaar bereikt?

Lees deze lijst rustig na op
www.christenunie.nl/resultaten

Te veel om op deze twee pagina’s af te drukken
(maar voor de fijnproever hebben we een poging gedaan).
Onderwijs
• De ChristenUnie strijdt voor bijzonder
onderwijs. Mede dankzij de
ChristenUnie mochten 125 bijzondere
scholen in krimpgebieden open blijven
en bleef de ‘kleine-scholen-toeslag’
behouden.
• Dankzij ingrijpen van ChristenUnieKamerlid Eppo Bruins, mocht de
Evangelische Hogeschool zijn
naam houden.
• De ChristenUnie is een initiatief gestart
onder de noemer ‘kerels voor de klas’,
dat heeft geresulteerd in een Nationaal
Netwerk Meester-actiegroepen.
• De Tweede Kamer steunde een motie van
de ChristenUnie om de regering van alle
scholen uiterlijk in 2017 op snel internet
aan te sluiten.
• De Tweede Kamer steunde een
motie van de ChristenUnie om
godsdienstonderwijs op openbare
basisscholen te blijven financieren.
Media
• Door inzet van de Eerste- en Tweede
Kamerfractie van de ChristenUnie is er
12 miljoen euro per jaar gereserveerd voor
levensbeschouwelijke programma’s bij de
publieke omroep.
• Er kwam een meerderheid voor
het ChristenUnie-voorstel: géén
gokzenders op TV.
Zorg/samenleving
• De ChristenUnie startte rond de NIPTtest een maatschappelijke discussie over
de plek van mensen met een beperking
in onze samenleving. Iedereen telt
mee, wij willen een down-vriendelijke
samenleving’. Daarom organiseerde de
ChristenUnie het ‘Down-doet-mee-diner’.
• De ChristenUnie richtte samen met de
VBOK het Tienermoederfonds op
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om jonge, zwangere vrouwen en hun
ongeboren kind perspectief te bieden.
Toezeggingen van Van Rijn op symposium
‘Babyproof’ over het ondersteunen van
jonge gezinnen.
Om te werken aan een rookvrije
generatie komt er, mede op initiatief
van de ChristenUnie, een verbod op
het uitstallen van sigaretten en andere
rookwaar, in het zicht van het winkelend
publiek (een zogeheten ‘display ban’).
Samen met Omroep MAX en
ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft
de ChristenUnie het initiatief genomen
voor het manifest ‘Waardig
ouder worden’ dat inmiddels door
meerdere politieke en maatschappelijke
organisaties wordt ondersteund
(nog updaten na 21 februari).
Door de ChristenUnie kwam er 250.000
euro beschikbaar voor het tegengaan van
ondervoeding bij ouderen.
De Tweede Kamer steunde een
amendement van de ChristenUnie om
alle schoolterreinen volledig rookvrij te
maken.
Onze ouderen verdienen de beste zorg
en ondersteuning. Mede op initiatief van
de ChristenUnie krijgt geestelijke
verzorging krijgt vanaf nu overal een
plek in verpleeghuizen.
Door betrokkenheid van de ChristenUnie
bij de begrotingsakkoorden blijft
voor mensen die chronisch ziek en
gehandicapt zijn de fiscale aftrek voor
specifieke zorgkosten bestaan. Hiervoor is
een bedrag gereserveerd van 438 miljoen
euro.
De ChristenUnie heeft gezorgd dat
er voor de periode 2015-2017 jaarlijks
1,4 miljoen beschikbaar komt voor de
ondersteuning van landelijk werkende
vrijwilligersorganisaties.
Bij de verschillende begrotingsakkoorden
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heeft de ChristenUnie extra geld geregeld
voor dagbesteding en jeugdzorg (bij de
verschillende.
• Initiatiefnota Voedselverspilling
• De ChristenUnie maakt werk van
een samenleving waarin iedereen
meetelt. Mede dankzij de aanhoudende
inzet van de ChristenUnie is het

wordt geboden.
• Door ingrijpen van de ChristenUnie
is het uitkleden van de regeling voor

weduwen en weduwnaars

•

VN-gehandicaptenverdrag

geratificeerd en wordt bij het ontwerp van
de openbare ruimte rekening gehouden
met mensen met beperking.
• Dankzij de ChristenUnie kwam er
150.000 euro beschikbaar voor Joods
Maatschappelijk Werk
• Dankzij de ChristenUnie komt er een
landelijke bibliotheekpas.
Gezin
• Door ingrijpen van de ChristenUnie zijn
in de begrotingsakkoorden bezuinigingen
op de kinderbijslag niet doorgegaan.
Dat scheelt honderden euro’s voor
ouders, met name zij die kinderen in de
leeftijd van 12-17 jaar hebben en blijven
de schoolboeken gratis, dat scheelt 300
euro per schoolgaand kind per jaar. Ook
kwam er extra geld beschikbaar voor het
kindgebonden budget voor gezinnen met
een laag inkomen (160 miljoen)
• Door een initiatiefwet van ChristenUnieKamerlid Joël Voordewind is de
minimumleeftijd voor verkoop en
bezit van alcohol verhoogd naar 18 jaar.
Sociale zaken
• ChristenUnie-Kamerlid Carola
Schouten heeft met een initiatiefwet de
mogelijkheid van een moratorium van
maximaal 6 maanden voor mensen met
ernstige schulden geregeld. Het is voor
mensen met ernstige schulden van
groot belang dat zij uitzicht krijgen op
een weg uit de schulden en dat hen hoop

•

•

•

•

•

van 18 naar 1 jaar (ANW) volledig
teruggedraaid.
Door een amendement van de
ChristenUnie is het recht op
loondoorbetaling bij zieken die de
AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
verlengd van 6 weken naar 13 weken.
Door een motie van de ChristenUnie
gaat de regering kijken hoe sociale
ondernemingen fiscaal beloond
kunnen worden.
Door een motie van de ChristenUnie
moet de regering de beslagvrije voet
respecteren wanneer zij toeslagen
terugvordert.
Door een motie van de ChristenUnie
moet de regering bekijken of fondsen voor
armoedebestrijding ook aan particuliere
organisaties voor schuldhulpverlening
beschikbaar kunnen worden gesteld.
Door een motie van de ChristenUnie moet
de regering met concrete maatregelen
komen om financiering voor coöperaties
met een maatschappelijk doel beter
toegankelijk te maken.
Door een motie van de ChristenUnie
krijgen mensen in Caribisch
Nederland een kinderbijslag, waar ze
eerst de fiscale kinderkorting niet konden
verzilveren.

Regio
• De ChristenUnie zet zich in voor

werkgelegenheid in de regio.

Door ingrijpen van de ChristenUnie
bleven de Kazerne in Assen, Bataljon
in Ermelo en TBS-kliniek Veldzicht
behouden.
• Door toedoen van de ChristenUnie
moet de regering kijken of de

compensatieregeling voor het opruimen
van drugsafval verbeterd kan worden.
• Mede dankzij de ChristenUnie worden
krimpregio’s ontzien bij het sluiten van
gevangenissen.
• De regering moet de wijkverpleging in de
nacht- en weekenduren en in landelijk
gebied waarborgen. De ChristenUnie heeft
met een door de Kamer gesteunde motie
dit geregeld.
• Dankzij de ChristenUnie wordt er een
economische agenda voor de grensregio’s
opgesteld.
Wonen
• Ook jongeren moeten een eigen
woning kunnen krijgen. Door het
aannemen van een initiatiefwet van
ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten,
is er nu de mogelijkheid om tijdelijke
huurcontracten op te stellen voor
jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Zo
wordt de doorstroming op versneld en
kunnen jongeren sneller aan een eigen
woning komen.
• Mede door ingrijpen van Arie Slob,
heeft de ChristenUnie kunnen
voorkomen dat, zoals de VVD en
PvdA hadden afgesproken, illegaliteit
en hulp door kerken aan illegale
vreemdelingen strafbaar werd.
Landbouw
• De ChristenUnie heeft een beslissende rol
gespeeld bij het stelsel van fosfaatrechten
voor de melkveehouderij, waardoor onder
meer grondgebonden bedrijven niet
gedwongen worden om koeien weg te
doen.
Duurzaamheid
• De ChristenUnie heeft het initiatief
genomen voor het event GroenGelovig,
waar door 11 christelijke organisaties de
Groene Belofte is ondertekend.
www.groengelovig.nl
• Mede door de ChristenUnie
is er in het woonakkoord een
energiebesparingsfonds van 150
miljoen opgezet dat wordt aangevuld
met middelen uit de markt, zodat het zal
verviervoudigen tot 600 miljoen.
Vluchtelingen
• Er is meer geld gereserveerd voor
kleinschalige opvang van vluchtelingen
door een breed gesteunde ChristenUniemotie
Veiligheid en Justitie
• Mede door de inzet van de ChristenUnie
is er meer geld voor de politie, het
Openbaar Ministerie en de bezuiniging
veiligheidsdiensten gekomen.
• De Kamer steunde de motie van de
ChristenUnie om geen buitenlandse
financiering toe te staan van instellingen
zoals moskeeën vanuit landen die zelf
geen godsdienstvrijheid en vrijheid van
meningsuiting kennen.
• Door een motie van de ChristenUnie
moet de regering prioriteit geven aan het
bestrijden van anti-semitisme.
• Door een motie van de ChristenUnie
moet de regering toegang tot geestelijke
verzorging voor alle gedetineerden
mogelijk maken.
• Door de inzet van de ChristenUnie moet

de regering werk maken van de wettelijke
bescherming van klokkenluiders.
Bestrijden mensenhandel en prostitutie
• De ChristenUnie komt op voor
slachtoffers van mensenhandel en
gedwongen prostitutie. Gert-Jan
Segers heeft een initiatiefwet door de
Tweede Kamer gekregen om misbruik
van prostituees die slachtoffer zijn van
mensenhandel strafbaar te stellen.
• Dankzij de ChristenUnie moet de regering
zorgen voor voldoende capaciteit voor de
aanpak van mensenhandel, voldoende
landelijke specialistische opvang en
hulpverlening voor mensenhandel of eergerelateerd geweld.
• Door toedoen van de ChristenUnie is
er extra geld beschikbaar gekomen
voor uitstapprogramma’s voor
prostituees.
Defensie
• Mede dankzij de ChristenUnie is er
in de begrotingsakkoorden meer geld
beschikbaar gekomen voor defensie.
50 miljoen in 2015, 150 miljoen in 2016
en 100 miljoen in de jaren erna.
• Bij uitzendingen worden nu
thuisfrontchecks gedaan, dankzij
een ChristenUnie-motie.
• Door inzet van de ChristenUnie is
geestelijke verzorging bij de bezuinigingen
op Defensie zoveel mogelijk ontzien.
• Mede dankzij de ChristenUnie
zijn militaire teams om
koopvaardijschepen te
beschermen makkelijker en flexibeler te
verkrijgen geworden.
Buitenlandse zaken
• Door een motie van de ChristenUnie
moet de regering AOW aan
holocaustslachtoffers uit blijven
betalen, ongeacht waar zij wonen.
• Door een motie van de ChristenUnie
moet de regering zich in EU-verband
hard maken voor het stoppen van geld
overmaken aan Palestijnse terroristen
door de PLO en anders consequenties te
laten volgen.
• De ChristenUnie heeft meer dan
25.000 handtekeningen opgehaald en
aangeboden aan de regering om de
toetredingsonderhandelingen met
Turkije stop te zetten. Met steun van
de ChristenUnie heeft een meerderheid
van de Tweede Kamer gezegd dat de
toetredingsonderhandelingen met Turkije
stopgezet moeten worden.
• De Kamer heeft een motie van Joël
Voordewind aangenomen om de
voortgang van de vluchtelingendeal
te scheiden van een eventuele toetreding
van Turkije tot de EU en financiële steun
aan Turkije toe te kennen aan NGO’s.
Europa
• Door moties van de ChristenUnie moet
het kabinet zich inzetten om de macht
van de Europese Unie tegen te gaan, door
migratiebeperkingen mogelijk te maken
en de EU geen knellende ‘Ever Closer
Union’ te laten zijn.
Eerlijke handel
• Door moties van ChristenUnieKamerlid Joël Voordewind moet

Nederland een kledingconvenant
met de Nederlandse kledingbranche
voor risicolanden opstellen en moet
de regering het proces om tot een
duurzamekleding-convenant te
komen financieel ondersteunen.
• Door een motie van ChristenUnieKamerlid Joël Voordewind moet
de regering de consument beter
informeren over wat de inzet van
bedrijven is op het gebied van
duurzame kleding.
• Door een motie van ChristenUnieKamerlid Carola Schouten moet
de regering er werk van maken om
afspraken over belastingontwijking op
te nemen in MVO-convenanten met het
bedrijfsleven.
• Door moties van de ChristenUnie moet
de regering zoveel mogelijk onderdelen
van vrijhandelsverdragen
voorleggen aan het parlement, zodat
deze verdragen gecontroleerd kunnen
worden.

Christenvervolging/Geloofsvrijheid
• Door een motie van de ChristenUnie moet
de regering er werk van maken om de
Nederlandse ambassade in Pakistan zorg
te laten dragen voor slachtoffers van de
blasfemiewetgeving in Pakistan.
• Door een motie van de ChristenUnie
wordt een eenmalige pilot
van Buitenlandse Zaken om
godsdienstvrijheid te bevorderen omgezet
in structureel beleid.
• Door een amendement van Joël
Voordewind wordt ten minste 1 miljoen
van het Mensenrechtenfonds ingezet
voor projecten op het gebied van
godsdienstvrijheid en levensovertuiging.
• Door herhaald aandringen van de
ChristenUnie worden Pakistaanse
christenen als risicogroep in het
asielbeleid aangemerkt

Ontwikkelingssamenwerking
• In het begrotingsakkoord voor 2015
werd door inzet van de ChristenUnie
570 miljoen extra besteed aan
ontwikkelingssamenwerking.
• In het begrotingsakkoord voor 2016
werd door inzet van de ChristenUnie
400 miljoen extra besteed aan
ontwikkelingssamenwerking.
• Door een motie van Joël Voordewind
wordt er in 2017 60 miljoen beschikbaar
gesteld voor het Dutch Relief Alliance.
De Dutch Relief Alliance (DRA) bestaat
uit 14 organisaties die al met hun
netwerk en expertise in crisisregio's
actief zijn, waaronder Dorcas,

verantwoordelijk voor alle schade aan
gebouwen, en niet alleen voor ernstige
schade.
Door een motie van de ChristenUnie krijgt
De Nationaal Coördinator Groningen een
onafhankelijke positie t.o.v. de NAM
De regering moet snel werk maken van
het versterken van kwetsbare gebouwen
in de provincie Groningen dankzij een
motie van de ChristenUnie.
Mede door de druk van de ChristenUnie
is de gaswinning in Groningen
substantieel verlaagd.
De NAM is verantwoordelijk gemaakt voor
de kosten van het behoud en herstel van
monumentaal erfgoed.
Door toedoen van de ChristenUnie is er
één loket gekomen voor de behandeling
van schadeaanvragen bij bodemdaling.

ICCO en Kerk in Actie, Tear,
World Vision en ZOA

• Door een motie van Arie Slob wordt
het geld voor de eerstejaarsopvang
van vluchtelingen niet uit
ontwikkelingssamenwerkings-gelden
gehaald
• Door een motie van Joël Voordewind
wordt de Nederlandse steun aan
aidswezen structureel en langdurig
voortgezet.
• Door een amendement van Joël
Voordewind wordt er 2 miljoen aan
UNICEF beschikbaar gesteld voor
kwetsbare kinderen
• Door een amendement van Joël
Voordewind kwam er 7 miljoen euro
voor noodhulp in Syrië, 10 miljoen
euro voor de bescherming van
kwetsbare kinderen, 8 miljoen euro voor
maatregelen tegen kinderarbeid, en
25 miljoen euro voor aidsbestrijding

Gaswinning in Groningen
• Door een amendement
van de ChristenUnie zijn

mijnbouwbedrijven

•

•

•

•

•

Economische Zaken
• Door een amendement van de
ChristenUnie is 5,3 miljoen subsidie voor
innovatieve scheepsbouw.
• De regering moet concrete maatregelen
voor gaan stellen om het betaalgedrag van
de overheid te verbeteren door toedoen
van de ChristenUnie.
Financiën
• In de afgelopen jaren heeft de
ChristenUnie eraan bij kunnen dragen
dat de woningmarkt gezonder werden,
dat de AOW en de zorg niet alleen voor
de huidige maar ook voor toekomstige
generaties bereikbaar en betaalbaar blijft
en dat we de volgende generaties niet met
torenhoge schulden opzadelen.
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Agenda

Tweede Kam
er
verkiezingen
!

24 februari 2017
Economiecongres -

Leven verdient zorg,
aandacht en bescherming
Ieder leven is waardevol. Wij zien het leven als een wonder,
een geschenk van God. Waardevol, maar ook kwetsbaar.
Als het leven als een geschenk wordt gezien, heeft elk leven
waarde. Daarom verdient ieder leven zorg, aandacht en
bescherming.

Ervaringen van ondernemers
met het Rijnlandmodel
Leerhotel Het Klooster in Amersfoort
http://wi.christenunie.nl/rijnland

Colofon
Redactie

Giften

Jop Douma (hoofdredacteur),

De ChristenUnie

Floris Spronk (eindredacteur),

steunen met uw gift?

Menno van Hulst, Tjitske Kuiper

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18

– De Haan, Geert Jan Spijker.

t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

Met medewerking van

Lidmaatschap

Anne Paul Roukema

Het lidmaatschap valt samen

www.inhisimage.nl

met het kalenderjaar. Opzeggen

Ruben Timman

kan alleen schriftelijk voor 30

www.nowords.nl

november bij de ledenadministratie:

Wilfred Hermans

ledenadministratie@christenunie.nl

www.wilfredhermans.nl

Alle mutaties worden door de

Jasper van den Bovenkamp

ledenadministratie per e-mail of

www.vakmaten.nl

per post aan u bevestigd.

Kjell Schipper

20 mei 2017

NAW-gegevens

35e partijcongres
Lunteren

Kijk voor meer informatie op
prolife.nl

Concept, vormgeving

De ChristenUnie registreert

en beeldbewerking

NAW-gegevens van alle leden.

Redmatters

Zorgvuldig geselecteerde derden

www.redmatters.com

mogen onze leden af en toe
gerichte aanbiedingen doen.

Contact

Vragen of bezwaar? Bel onze

Postbus 439,

ledenadministratie.

3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969

Papier

info@christenunie.nl

De ChristenUnie heeft voor
haar magazine een bewuste

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18

keuze gemaakt wat betreft papier.

www.christenunie.nl/contact

De omslag en het binnenwerk zijn
FSC gecertificeerd, dat wil zeggen

HELPT U MIJ
KIND TE ZIJN?

TIP!

Klik op en volg gert-jan
op weg naar de verkiezingen

Volg lijsttrekker Gert-Jan Segers
in aanloop naar de verkiezingen

STEUN ONS

op Facebook!

CBB

dat het papier is vervaardigd uit

ChristenUnie magazine verschijnt

hout dat komt uit verantwoord

in braille en audio bij het CBB.

beheerd bos. Daarbij is bij de

Tel. 0341 565 499

productie van het binnenwerk
gebruikgemaakt van 60% recycled

Druk

papier en 40% nieuwe vezels.

Boemerang DM

Advertenties
Theo Wijbenga (Media Advys)
Tel. 0511 789 319

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

Voor de laatste foto’s, video’s, columns en nog
veel meer. Een uniek inkijkje in het leven van
een christenpoliticus.

Bethlehem.

adverteren@christenunie.nl
Het volgende ChristenUnie
magazine verschijnt in
juli 2017.

Kijk op facebook.com/gertjansegersCU

WWW.JEMIMA.NL
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‘ Doe mee met
een campagne
van hoop ’
Help ons en...
...bid mee
Kijk voor specifieke gebedspunten op www.christenunie.nl/gebed

...geef een gift
Kijk op de brief bij dit magazine of op www.christenunie.nl/geven

...deel onze Facebook-berichten
En schrijf u in voor ons online actieteam via www.christenunie.nl/campagne

...help bij een campagneactie
Meld je aan voor een lokale actie via www.christenunie.nl/campagne

...plak de poster
Hang de meegestuurde verkiezingsposter zichtbaar achter het raam

...deel dit magazine
Extra nodig? Vraag ze aan via www.christenunie.nl/proefnummer

...stem 15 maart ChristenUnie

gert-jan segers
Lijsttrekker

