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“Ik houd niet 
van het begrip 

‘selfmade man’. 
Want je 

krijgt alles”

BEN TIGGELAAR EN CAROLA

SCHOUTEN IN DE MARKTHAL



Toch overheerst bij mij ook een 

gevoel van treurnis. Als ik over mijn 

schouders terugkijk in het jaar 2014 

zie ik namelijk zoveel leed. Oorlogen, 

natuur rampen, epidemieën en zoveel 

geloofsgenoten die zuchten onder 

vervolging. Zal er ooit een einde 

komen aan al deze ellende?

Mij helpt het dan om in de Bijbel te 

lezen, te bidden en ook veel naar 

gospelmuziek te luisteren. Zoals 

bijvoorbeeld de laatste cd van 

Matthijn Buwalda: Straks Als Ik 

Geen Pijn Meer Doe. Wat een diepe 

boodschap. Het verwoordt op een 

intense manier het verlangen naar 

een tijd wanneer alles goed zal zijn. 

Zeker in deze tijd iets om sterk 

naar uit te zien.

Zo mogen we dit jaar ook het 

kerstfeest vieren. Een lichtpunt in 

een duistere wereld. Een lichtpunt in 

deze wereld vol ellende. God heeft 

ons niet aan ons lot overgelaten, 

maar Zijn Zoon Jezus gegeven. 

Om met Zijn lijden, sterven en 

opstanding uit de dood ons te redden.

Ik wens u allen fi jne kerstdagen toe 

en hoop dat u gesterkt door Gods 

beloften het nieuwe jaar weer in kunt 

gaan. Politiek gezien wordt er weer 

veel van ons gevraagd. Om te 

beginnen bij de verkiezingen 18 

maart voor de Provinciale Staten en 

de Waterschappen. 

Maar vergeet niet: Straks als ik geen 

pijn meer doe. We zijn op weg naar 

een geweldige toekomst. 

 arie slob
 Voorzitter Tweede 

Kamerfractie ChristenUnie

  @arieslob

Blijf op de 

hoogte van al het 

nieuws over de 

ChristenUnie

Mis nooit meer iets uit de 

christelijke politiek. Geef 

uw emailadres 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 

emailadres. Zo kunnen we 

tijd en geld besparen met 

de administratie rondom 

uw lidmaatschap. U kunt 

zelf eenvoudig uw 

voorkeuren doorgeven.

Geef vandaag eenvoudig 

uw emailadres door via 

www.christenunie.nl/email 

of mail naar 

email@christenunie.nl 

VOORWOORD

Als ChristenUnie kunnen we politiek  gezien  

terugkijken op een goed jaar. De beste gemeente  

raadsverkiezingen ooit voor de  ChristenUnie 

en haar voorgangers. En nog nooit zoveel 

 stemmen bij Europese verkiezingen. 

Redenen om dankbaar te zijn. 

“ God heeft ons 

niet aan ons lot 

overgelaten, maar 

Zijn Zoon Jezus 

gegeven”
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Waar heeft de christenunie
zich de laatste tijd voor ingezet?

update uit

Den Haag

In de afgelopen vier maanden hebben de ChristenUnie-politici in 

Den Haag zich met vele zaken beziggehouden. Hier willen we kort 

enkele belangrijke punten voor u op een rijtje zetten.

Nieuwe zorg 

goed begeleiden

Arie Slob ging in het najaar op 

zorgtour langs diverse dorpen 

en steden om te luisteren naar 

de knelpunten in de overdracht 

van zorgtaken naar gemeenten. 

En om vrijwilligers, zorg profes

sio nals en zorgbehoevenden in 

het zonnetje te zetten met een 

Zorgpluim. Omdat hun 

waardevolle werk onmisbaar 

is en blijft!

   Lees meer op:
www.christenunie.nl/

zorgtour

Opkomen voor mens-

waardig asielbeleid

Joel Voordewind is de actie 

‘Laat hen niet in de kou staan’ 

gestart. “Wij reserveren een 

bedrag van 13 miljoen euro 

voor de winteropvang van 

uitgeprocedeerde asielzoekers.” 

Ook roept hij lokale 

ChristenUniefracties op om 

via moties ‘bed, bad en brood’ te 

verzorgen voor de asielzoekers 

die op straat zijn beland. 

Veel gemeentes hebben dit 

succesvol opgepakt. 

   Lees meer op:
www.christenunie.nl/

bedbadbrood

Scherper toezicht 

op incassobureaus

Carola Schouten wil dat er 

toezicht komt op incasso

bureaus. Ze houden zich niet 

altijd aan de wet bij het rekenen 

van de kosten die mensen met 

schulden aan hen moeten 

betalen. Zij rekenen vaak te 

hoge tarieven, waardoor 

mensen met schulden steeds 

meer incassokosten moeten 

betalen. Dit moet veranderen.

   Lees meer op:
www.christenunie.nl/

incassobureaus 

ARTIKEL
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Tekst: Ellen van Ekeren

Kritiek op kabinet 

zonder verhaal

ChristenUniesenator Roel 

Kuiper uitte kritiek op de 

boekhoudersmentaliteit van het 

kabinet. Hij mist het verhaal 

van het kabinet bij de 

ingrijpende maatregelen die 

worden genomen. ‘Een 

samenleving is meer dan een 

verzameling individuen op een 

stuk grond. Het kabinet heeft 

veel in beweging gezet, maar nu 

moet ze laten zien dat dat meer 

zijn dan een setje maatregelen.’

   Lees meer op:
www.christenunie.nl/

kabinet

Opkomen voor 

mensen met Down

Carla DikFaber ging met de 

minister in debat over de vraag 

of mensen met een handicap 

nog welkom zijn in onze 

samenleving. Dit naar aanleiding 

van de nieuwe NIPTtest, die 

uitwijst of een foetus Down 

heeft. De keuze voor abortus bij 

kinderen met Down wordt 

makkelijker door deze test. 

“Het moet geen automatisme 

worden om kinderen met Down 

te aborteren.” 

   Lees meer op:
www.christenunie.nl/

down

Zorg voor gezinnen 

van militairen

Op verzoek van GertJan Segers 

gaat Defensie onderzoeken of 

achterblijvende gezinnen van 

uitgezonden militairen behoefte 

hebben aan extra onders teuning. 

Er wordt te gemakkelijk 

vergeten dat militairen ook man 

of vader zijn. Deze ‘thuisfront

check’ moet er ook voor zorgen 

dat militairen zich tijdens hun 

soms gevaarlijke werk over het 

thuisfront geen zorgen hoeven 

te maken. 

   Lees meer op:
www.christenunie.nl/

thuisfront

Werken aan een groene groeistrategie

 ‘De economie moet vernieuwen. We moeten als land werken aan 

een groene groeistrategie. We moeten naar een groeimodel dat de 

Schepping serieus neemt.’ ChristenUniesenator Peter Ester maakte 

zich hier sterk voor bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de 

Eerste Kamer. 

   Lees meer op: www.christenunie.nl/groenegroei

Wilt u vaker updates? Volg ons dan via:
  www.christenunie.nl      www.facebook.com/christenunie      www.christenunie.nl/nieuwsbrief

ARTIKEL
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IN GESPREK

Fotograferend met zijn smartphone 

loopt Ben Tiggelaar op deze maandag

ochtend de Rotterdamse Markthal 

binnen, voordat hij onder de kleurrijke 

hemel van het in oktober geopende 

megacomplex aanschuift op het terras 

bij Carola Schouten.

Tiggelaar vindt de combinatie van 

grootstedelijke architectuur en een focus 

op duurzame levensmiddelen ‘heel erg 

gaaf’, zegt hij, nog eens omhoog kijkend. 

En Schouten moet ‘met het schaamrood 

op haar kaken’ vertellen dat ze hier nog 

nooit geweest is. ‘Maar’, vergoedt ze die 

achterstand, ‘hier word ik ongeloofl ijk 

trots op Rotterdam. Ja, echt héél trots.’ 

zegt ze glunderend. Tegelijk vraagt ze 

zich af in hoeverre deze ‘toch wel wat 

chiquere markthal’ verbonden kan 

worden met de marktkraampjes buiten 

bij station Blaak. 

‘Hier komen mensen met geld, de 

markt buiten is voor Rotterdammers 

die om vijf uur voor de laagste prijs 

een tas groente komen halen.’ 

Goed punt, vindt Tiggelaar. ‘Gezond 

eten moet geen luxe zijn. Dat stond me 

zo tegen toen we in de VS woonden; 

het eten in supermarkten is daar 

schreeuwend duur. Je betaalt minder 

voor een Happy Meal bij McDonalds 

dan wanneer je zelf kookt voor je gezin. 

Ik vind dat je nietduurzame producten 

duurder zou moeten maken en 

producenten verantwoordelijk moet 

stellen voor maatschappelijke 

problemen die zij veroorzaken.’ ›
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“ Hier word ik ongeloofl ijk 
trots op Rotterdam”

Foto’s: R
ufus de V

ries

“ Als mensheid  lijden 
we aan chronische 
zelf overschatting”
Ze kennen elkaar via de media – 

maar verder ook niet. Terwijl de populaire 

gedrags weten  schapper en gedreven politica 

veel van elkaar kunnen leren. Tijd dus voor 

een echte kennismaking. Managementexpert 

Ben Tiggelaar en Carola Schouten spraken 

elkaar in de Markthal in Rotterdam.



IN GESPREK

Wie is Ben Tiggelaar?
Dr. Ben Tiggelaar (1969) is onafhankelijk 

schrijver, spreker en gedragsweten

schapper. Hij studeert al ruim 25 jaar 

op de onderwerpen verandering en 

leiderschap. Hij promoveerde in de 

bedrijfskunde en economie aan de VU. 

Tiggelaar schreef verschillende 

best sellers, bijvoor beeld Dromen Durven

Doen of Dit is jouw jaar!. Ook schrijft hij 

columns voor o.a. NRC en geeft hij 

diverse seminars en lezingen. Naast 

zijn werk is hij actief als ambassadeur 

voor het Leadership Development Program 

van Compassion. Hij is getrouwd met 

Ingrid, samen hebben ze vier dochters. 

Tiggelaar is lid van een PKNgemeente 

in Amersfoort.best sellers, bijvoor beeld Dromen Durvenbest sellers, bijvoor beeld best sellers, bijvoor beeld 
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www.christenuni
e.nl/

religiestress

IN GESPREK

“‘s Zaterdags 
voetbalt hij, 

en als het 
lukt sta ik 

ook langs de 
lijn”
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Intermediair
› Et voilà, daar belanden de twee op dit 

overdekte terras in de Markthal maar zo in 

een inhoudelijk gesprek. Niks mis mee 

natuurlijk, maar eerst maar eens 

kennismaken, want Schouten en Tiggelaar 

kennen elkaar weliswaar via de media, maar 

dan houdt het ook op. ‘Ik las vroeger al je 

columns in Intermediair’, zegt Schouten. 

‘En nu in NRC. Waar gingie afgelopen 

zaterdag ook alweer over?’ ‘Carnegie, Dale 

Carnegie.’ ‘O ja, die inderdaad.’

Hoe Tiggelaar Schouten en de ChristenUnie 

volgt? Ook via de media. ‘Dat opiniestuk in 

Trouw tegen religiestress afgelopen week – 

ik meen van Arie Slob – dat vond ik erg sterk. 

Heel veel mensen beginnen te roepen over 

de scheiding van kerk en staat, als het gaat 

over de verbinding tussen geloof en politiek. 

Dat zijn twee volstrekt verschillende dingen. 

Er is veel naïviteit op dat vlak. Ik ben heel 

benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.’ 

Maar natuurlijk niet voordat er enige context 

is van hun beider leefwereld. Een poging: 

hoe zag hun zondag er gisteren uit? 

Schouten: ‘Ik ben ‘s ochtends naar de 

gereformeerdvrijgemaakte kerk in 

Delfshaven geweest.’ Tiggelaar: ‘Dat begint 

om half tien al hè, las ik. Man, man, wat 

vroeg.’ Schouten lacht: ‘Inderdaad ja. Maar 

goed, we hadden dus een dienst en daarna 

drinken we standaard koffie. Vervolgens had 

ik een verjaardag en ‘s avonds geef ik altijd 

jeugdkring aan jongeren van zestien tot 

achttien jaar. Natuurlijk heb ik ook tijd 

doorgebracht met mijn zoon. En, o ja, ik heb 

niet gewerkt.’

 

Herkenning bij Tiggelaar, want die werkt ook 

niet op zondag. ‘Althans, meestal niet. Soms 

sla ik even een boek open, of overleg ik met 

Ingrid, mijn vrouw, hoe de rest van de week 

er uit gaat zien. Dat heel strikte, dat harde 

van de zondag, dat zit er niet zo in, hoor. 

Maar ik geloof wel dat het heel gezond is om 

een dag zoveel mogelijk rust te houden.’

Zelf was Tiggelaar zondag ouderling van 

dienst in de Amersfoortse PKNwijkgemeente 

Adventkerk. ‘Na de dienst ben ik bij een 

presentatie geweest van een vrouw uit de 

gemeente die zestien jaar evangelisatie werk 

in Mongolië heeft gedaan. Ze werkte 

jarenlang met gehandicapte kinderen. 

Veel werk dat ze daar heeft opgebouwd, 

vertelde ze, wordt misschien niet voortgezet 

of overgenomen. Dat vond ik een apart idee. 

Tegelijkertijd was ze ervan overtuigd dat haar 

werk niet voor niets was geweest. Heel 

indrukwekkend. Thuis hebben we een 

planning gemaakt met ons gezin voor de 

decembermaand. En we hebben lekker 

gegeten; daar nemen we als gezin zondags 

meestal ruim de tijd voor.’

Schouten: ‘Wat heb je eigenlijk voor gezin?’ 

Tiggelaar: ‘We hebben vier dochters, de 

oudste woont in Leiden en de andere drie 

meiden wonen nog thuis. En op 17 december 

ben ik 21 jaar getrouwd met Ingrid.’ Schouten: 

‘Dat ga je vast wel vieren.’ ‘Zeker’, lacht 

Tiggelaar, ‘op 10 november hebben we ook al 

gevierd dat we 28 jaar verkering hadden.’

In Schoutens vrije tijd – ‘nou ja, vrije tijd 

vind ik wel een groot woord’ – zijn de 
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IN GESPREK

“ Ik ben dankbaar 
voor de Bijbel, 
voor het Evangelie, 
maar ook voor 
al het denk-
werk dat in de 
christelijke traditie 
de eeuwen door 
is verricht”

Er is die dag in 

Rotterdam nog meer 

besproken. Lees de 

lange versie van het 

interview op 

www.christenunie.nl/

schoutentiggelaar

  ikkanwerken.nu
GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

DIRECT
DONEREN

ADVERTENTIE

Speciale aanbieding 
voor ChristenUnie-
leden: Bij aankoop 

van Tiggelaars’ boek 

Dit wordt jouw jaar! 

(€ 9,95) ontvangt u 

een gratis luisterCD 

met daarop de de 

belangrijkste punten 

van het boek in 

ongeveer 50 minuten.

 

Kijk voor meer info op 

www.christenunie.nl/

boektiggelaar 

Er is die dag in 

Rotterdam nog meer 

besproken. Lees de 

Kijk voor meer info op 

www.christenunie.nl/

boektiggelaar

prioriteiten nummer een, twee en drie: 

‘dingen doen met mijn zoon’. ‘Hoe oud 

isie?’ ‘Dertien. ‘s Zaterdags voetbalt hij, en 

als het lukt sta ik ook langs de lijn. Soms heb 

ik activiteiten voor de partij, maar ik vind 

familie en vrienden erg belangrijk. Een borrel 

drinken, contacten onderhouden, daar word 

ik gelukkig van.’ Tiggelaar: ‘Heerlijk 

inderdaad, om tijd met je gezin door te 

brengen. Wij maken graag een wandeling in 

de bossen van Soest, waar we vlakbij 

wonen.’

In het zwart
Of Schouten en Tiggelaar even hun jassen 

willen uittrekken voor de foto. Natuurlijk 

willen ze dat, al is het een tikje fris in de hal. 

‘Dit is voor mij vaste werkkleding’, legt 

Tiggelaar zijn zwarte kostuum met dito das 

uit. ‘Sommigen denken dat het vanwege 

mijn kerkelijke achtergrond is, maar dat is 

natuurlijk niet zo. Kijk naar acteurs als 

George Clooney of Brad Pitt: als zij ergens in 

pak verschijnen, wat dragen ze dan? Donker, 

juist ja. Zwartwit. Ik denk dan: die jongens 

hebben vast kledingadvies ingewonnen. 

Kan ik me dat mooi besparen.’

Hoewel Tiggelaar zich door hun garderobe 

graag laat inspireren, de soms overdreven 

zelfverheerlijking in de wereld van glitter en 

glamour spreekt hem minder aan. En niet 

alleen in die wereld overigens, het geldt 

evenzeer voor ondernemers of managers die 

zichzelf vanwege behaalde prestaties op de 

borst kloppen. ‘Met het begrip ‘selfmade 

man’ heb ik erg veel moeite. Weet je, je krijgt 

alles. Je moet je niet te snel beroemen op 

jezelf – en je al helemaal niet boven een 

ander verheffen.’ Spreekt daar Tiggelaars 

verleden in OostGroningen, waar hij 

opgroeide onder de rook van het 

communistische CPNgedachtegoed? ‘

Nou, sinds ik daar weg ben, heb ik bijgeleerd, 

hoor. Het is meer het bijbelse ‘wat hebt gij, 

dat gij niet ontvangen hebt?’ dat mij 

motiveert zo te denken.’ 

Helemaal mee eens, knikt Schouten 

instemmend: ‘Neem het feit dat je in zo’n 

welvarend land als Nederland geboren bent. 

Dat is geen verdienste, dat is je gegeven.’ 

‘Absoluut’, beaamt Tiggelaar, en hij gaat nog 

een stap verder. ‘Als mensheid lijden we aan 

chronische zelfoverschatting. Vanuit dat 

gedachtengoed wordt Nederland overigens 

ook politiek bestuurd: burgers zouden 

calculerende mensen zijn die zelf altijd de 

beste keuzes maken. Dat is bewezen onjuist. 

Ik geloof in persoonlijke vrijheid, maar de 

overheid moet mensen helpen die vrijheid 

in te vullen.’ 

‘Men is bang voor een paternalistische 

overheid’, vervolgt Schouten. ‘Maar ja, volgens 

mij is de overheid per definitie paterna listisch. 

We breken continu in de keuze vrijheid van 

mensen in.’ Tiggelaar: ‘Ja joh, als je een 

rotonde aanlegt, zeg je toch impliciet tegen 

burgers dat ze niet in staat zijn zonder 

botsing het kruispunt over te steken? 

Maar niemand die dat paternalistisch noemt. 

Gaat het over een ‘gezondheids rotonde’, dan 

gelden plots andere criteria.’

Moeilijke gesprekken
Die fundamentele discussies over menselijke 

vrijheid en zijn (on)vermogen om voor het 

goede te kiezen worden in de Kamer te weinig 

gevoerd, vindt Schouten. ‘Maar het zijn ook 

moeilijke gesprekken’, denkt Tiggelaar. ‘Als je 

vijftig zondagen per jaar in de kerk zit, denk je 

continu na over de verbinding tussen hogere 

waarden en het dagelijks leven. Je wordt als 

christen telkens herinnerd aan de oproep om 

God lief te hebben boven alles en je naaste 

als jezelf. Verwerp je die waarde als 

onbruikbaar, dan moet je zelf iets bedenken. 

Maar wil je met iets komen dat evenveel 

zeggingskracht heeft als dat christelijke 

liefdesgebod, dan moet je van goeden huize 

komen. Ik ben daarom dankbaar voor de 

Bijbel, voor het Evangelie, maar ook voor al 

het denkwerk dat in de christelijke traditie 

de eeuwen door is verricht.’ «



Wie jarig is trakteert: 

Verjaardagsfeestje

TrinityTrinity
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In 2015 bestaat de ChristenUnie 15 jaar, daarom nodigen we u graag uit voor ons 

verjaardagsfeestje. Met o.a. een speciaal verjaardagsconcert van Trinity, inspirerende 

sprekers en een bruisende start van het nieuwe jaar en de campagne. 

“ We zijn dankbaar dat de ChristenUnie de afgelopen 15 jaar met elkaar geloof 
een stem mochten geven en een verschil konden maken. Met iedereen die zich 
betrokken voelt willen we dat vieren en daarvoor danken met een avond vol 
muziek, ontmoeting en inspiratie. Tot ziens op de 30e in Zwolle!” 

Wanneer:  vrijdag 30 januari,
19.30 – 22.30 uur

 
Waar:   Nieuwe Buitensociëteit Zwolle 

in Zwolle

Toegang is gratis (voor leden en niet-leden)

Bestel snel uw gratis kaarten op 
www.christenunie.nl/15jaar 



Verjaardagsfeestje

ADVERTENTIE

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



Eind oktober ben je lid geworden van de 
ChristenUnie, hoe is dat gegaan?
‘Ik ben werkzaam in de jeugd en 

gehandicaptenzorg. Op een ChristenUnie

avond mocht ik wat vertellen over het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo kwam ik 

met mensen in aanraking die een bewuste 

keuze hebben gemaakt om in de politiek te 

stappen.

De dag er na dacht ik: nu 

moet ik de volgende stap 

maken. Want politiek en zorg 

zijn op dit moment wel heel 

belangrijk. Bijvoorbeeld met 

zorg voor de zwakkeren in de 

samenleving. Mijn man en ik 

hadden inmiddels twee 

pleegkinderen in huis 

genomen, dus dan komen 

veranderingen ook wel 

dichtbij. We waren een gezinshuis gestart via 

zorggroep ‘s Heerlen Loo, waar mijn man en 

ik allebei werkzaam zijn. Via ons gezinshuis 

willen we kinderen langdurige zorg bieden. 

Zelf was ik nooit zo bezig met politiek, maar 

nu ik van dichtbij zie wat voor invloed de 

keuzes hebben die de politiek maakt, is dat 

veranderd. Neem bijvoorbeeld de nieuwe

jeugdwet, waarin de ChristenUnie een aantal 

goede voorstellen heeft gedaan. Dan zie je 

dus dat politiek wérkt. Ik stemde altijd al 

wel ChristenUnie, maar nu begon ik me ook 

in te lezen. Het mag mij ook wel wat kosten, 

dacht ik toen. Als je ergens voor staat, mag je 

daar ook wel moeite voor doen, bijvoorbeeld 

in de vorm van een financiële bijdrage.  

Wat sprak je aan? 
De christelijke achtergrond sprak 

me aan. Het durven maken van 

keuzes. Geen half werk. 

Standpunten in durven nemen. 

Recent was de ChristenUnie 

bijvoorbeeld nog bezig 

hoerenlopers aan te pakken. 

De partij is goed in het helpen 

van kwetsbare mensen. 

Wat kan de ChristenUnie  doen om
meer mensen te betrekken bij de partij? 
Ik vond het gereduceerde tarief voor mensen 

met minder inkomen een goed initiatief. 

Zo’n korting kan mensen wel over de streep 

trekken. 

Zou je zelf de politiek in willen?
(lacht) Wie weet. Als je ergens voor staat 

moet je er ook voor gaan. Maar ik moet eerst 

eens even verkennen wat er aan activiteiten 

van de ChristenUnie allemaal gebeurt in 

Zwolle. De zorg voor mijn pleegkinderen 

neemt op dit moment veel tijd in beslag. 

Kent u ook een lid dat u speciaal in het zonnetje

wilt zetten? Mail dan naar magazine@christenunie.nl

Nieuw lid 
in het 
zonnetje

AANDACHT VOOR LEDEN
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Inge Gelderloos-Bolks   Hobby’s: fietsen, mountainbiken, hardlopen. Heeft met haar 

vijf broers mee gedaan aan Cycle for Hope: binnen 48 uur 400 km in estafettevorm 

door Nederland fietsen voor de verslavingszorg. 

“Als je ergens 

voor staat, mag 

je daar ook wel 

moeite voor doen”

Update

Elisabeth ter Horst

over de 
actie ‘2015 
nieuwe 
leden erbij 
in 2015’

Voorzitter Piet 

Adema: “We zijn erg 

enthousiast over alle 

initiatieven naar 

aanleiding van onze 

ledenwerfactie. 

De afgelopen tijd 

mochten we weer 

nieuwe leden 

verwelkomen, 

prachtig! Maar we 

zijn er natuurlijk nog 

niet. Laten we die 

trend volgend jaar 

doorzetten: alle hulp 

is welkom!” 

Tip: Heeft u 

goede ideeën? 

Of suggesties? Laat 

het weten aan onze 

ledenwerfcoördinator 

Elisabeth ter Horst 

via ledenwerving@

christenunie.nl



Door de ChristenUnie op te nemen in uw testament, steunt u 

blijvend het christelijke geluid in de politiek. Daardoor kunnen 

wij ons blijven inzetten voor de Nederlandse samenleving, 

zodat ook onze kleinkinderen opgroeien in een land waar 

christelijke normen en waarden krachtig worden uitgedragen 

in de politiek. Steun ons daarom met een nalatenschap. 

Wilt u meer weten over nalaten aan de ChristenUnie? 

Bel met Elisabeth ter Horst. Tel: 033 4226969  

Email: elisabethterhorst@christenunie.nl. Of kijk op

In welk Nederland groeit zij op?

www.christenunie.nl/nalaten

De ChristenUnie wil niet alleen vandaag een 

verschil maken, maar ook morgen... en dat kan alleen 

met blijvende steun van onze leden!

Zijn uw gezinsleden al lid?

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

Ga naar www.christenunie.nl/gezinslid

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

Wees er snel bij,

want op=op

U kunt kiezen uit:

U kunt ons helpen om de 
ChristenUnie te laten groeien 
Meld een gezinslid* aan voor slechts € 25,- 
per jaar en ontvang nu een mooie kerstCD of 

kerstfilm als welkomstcadeau.

Kerstactie



INTERVIEW

GROETEN

UIT

KATWIJK

V.l.n.r.: Gerard M
ostert sr., 

Claudia Noort, Ge
rt Varkevisser, 

Geesje Haasnoot
, Gerard Moster

t jr., 

Atie Kuijt-van d
en Oever
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INTERVIEW

De ChristenUnie in Katwijk 

heeft niet te klagen. Voor 

de tweede periode op rij 

zitten ze met zes zetels 

in de gemeenteraad. 

Na de verkiezingen van maart dit jaar konden de 

Katwijkers als tweede grootste partij aanschuiven 

bij de coalitieonderhandelingen met CDA en SGP. 

Nu leveren ze twee wethouders. Een ontmoeting 

met fractievoorzitter Atie Kuijtvan den Oever en 

fractiesecretaris Gerard Mostert jr. ›

Een 
strandwandeling
met Atie en 
Gerard

Fo
to

’s
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Atie en gerard
Atie en gerard



INTERVIEW

› Atie staat met beide benen in de Katwijkse 

samenleving. Ze is getrouwd, heeft drie 

kinderen en vier kleindochters. Als het even 

kan gaat ze het strand op, want ze houdt van 

de natuur. Daarnaast doet ze vrijwilligerswerk 

en is ze bestuurlijk verantwoordelijk bij een 

verzorgingsorganisatie. Inmiddels is ze al 

17 jaar betrokken bij de gemeentelijke 

politiek, eerst voor de RPF en nu voor de 

ChristenUnie. Atie is trots op haar fractie: 

‘We hebben een heel mooi team, met 

verschillende talenten die elkaar aanvullen. 

De één houdt van debatteren en een ander 

is weer sterk in analyseren. Ik heb op mijn 

beurt veel contact met de inwoners van 

Katwijk, mensen spreken me gemakkelijk 

aan. Kerkelijk zijn we ook kleurrijk: mensen 

uit de fractie zijn Hervormd, Evangelisch of 

Gereformeerd Vrijgemaakt.’

‘Als je het over Katwijk hebt, heb je het over 

drie dorpen’, vertelt Gerard. ‘Valkenburg, 

Rijnsburg en Katwijk.’ Zelf is hij een 

Rijnsburger. ‘Rijnsburgers zijn handelaren. 

Wij hebben de bloemenhandel. Niet lullen, 

maar poetsen.’ Gerard is het jongste raadslid 

(25) en tevens de fractiesecretaris. Hij werkt 

als geschiedenisdocent en woont nu samen 

met zijn vrouw in Katwijk. Gerard groeide op 

in een ‘politiek nest’ waar het vroeger aan 

tafel altijd over politiek ging. Vader en zoon 

zijn dan ook beiden politiek actief: junior in 

de raad en senior als wethouder voor onder 

meer onderwijs en zorg (Wmo).

De christelijke partijen zijn hier in 
Katwijk het grootst. Is dit ook een 
christelijk dorp?
‘Wat is een christelijk dorp?’, vraagt Gerard 

Mostert jr. ‘Het beeld is dan al snel dat er 

niks mag. Maar als je hier kijkt naar 

criminaliteit en drugsgebruik, dan is dat 

helaas niet anders vergeleken met een dorp 

verderop.’ Fractievoorzitter Atie gaat verder: 

‘Vroeger leek het alsof iedereen in Katwijk 

naar de kerk ging. Nu is dat allang niet meer 

zo. Maar ook al gaan mensen niet meer naar 

de kerk, er is kennelijk wel een neiging om 

christelijk te stemmen. Dat hebben we met 

de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 

ook weer gezien.’

Veel kiezers moesten kiezen 
tussen jullie, het CDA en de SGP. 
En nu zit je met hen in de coalitie. 
Hoe hebben jullie je kunnen 
onderscheiden in de campagne?
Atie: ‘We hebben vooral ons eigen geluid 

laten horen. Want het moet geen christelijke 

politieke strijd worden om zoveel mogelijk 

stemmen te halen. Daar werkt de 

ChristenUnie niet aan mee.’ ‘Het ging bij ons 

vooral om een positieve benadering’, vult 

Gerard haar aan. ‘Wij gaan niet roepen waar 

we allemaal tégen zijn. Wij wilden vooral 

meer laten horen wat wij wél wilden.’ 

Gerard: ‘Je kunt bijvoorbeeld roepen dat je 

tegen de opening van winkels op zondag 

bent  en dat zijn wij ook  maar wij hebben 

benadrukt dat wij ondernemers wilden 

beschermen tegen oneerlijke concurrentie.’ 

‘En de gemeenschap gunnen dat er een 

rustdag is’, voegt Atie eraan toe. ‘Winkels 

dicht op zondag was wel een heel belangrijk 

punt voor ons in de afgelopen campagne.’

Laatst hebben jullie weten te 
voorkomen dat het ambtsgebed, het 
gebed voor elke raadsvergadering, 
werd afgeschaft. 
Gerard: ‘Klopt. Het ambtsgebed is een gebed 

om een zegen over het werk, en dat vonden 

we belangrijk om te behouden. 

“Wij 
gaan niet 

roepen waar 
we allemaal 

tégen zijn. 
Wij wilden 

vooral meer 
laten horen 

wat wij wél 
wilden”

Atie Kuijt
-

van den 
Oever
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INTERVIEW

Tekst: Anne-Paul Roukema

“ Wat wij 
doen in ons 
politieke werk, 
doen wij omdat 
we geloven in 
de verlosser 
Jezus Christus. 
Dat gegeven 
verandert je 
leven”

We hebben in Nederland de scheiding van 

kerk en staat, maar dat is wat anders dan 

een scheiding van gelóóf en staat. Wat wij 

doen in ons politieke werk, doen wij omdat 

we geloven in de verlosser Jezus Christus. 

Dat gegeven verandert je leven. En verandert 

je kijk op hoe de samen leving eruit moet 

zien. Zelfs welke wegen je aan moet leggen 

of welke lampen je in een lantaarnpaal doet.’

Heeft je christelijke overtuiging 
echt invloed op lantaarnpalen?
Gerard: ‘Natuurlijk! In de vorige periode 

moesten we nieuwe lantaarnpalen 

neerzetten in Katwijk. De goedkoopste 

lampen daarvoor zijn een tientje en de 

duurste zijn dertig euro. Maar die dure 

lampen gebruiken minder energie en 

gaan langer mee. Toch geloven we dat we 

op deze manier bij kunnen dragen aan het 

zorg dragen voor Gods schepping. Dat is 

onze taak en motivatie. Maar de VVD

wethouder vond deze duurzame oplossing 

te duur. Daarop heb ik voorgesteld om uit te 

laten rekenen wat deze lampen uiteindelijke 

zouden opleveren omdat ze minder energie 

verbruiken. Toen bleek dat het financieel 

ook gunstig was. Nu wordt deze duurzame 

verlichting wel gerealiseerd.’

Wat zijn zaken waar je wel 
een beetje trots op bent? 
Atie: ‘Ook wij hebben te maken met de 

drie decentralisaties. Gerard Mostert sr. is 

namens de ChristenUnie de verantwoorde

lijke wethouder en onder zijn gedreven 

leiding hebben we in de raad de beleids

plannen vastgesteld. Dat wordt de komende 

tijd zeer belangrijk, dus ik ben blij dat we 

ons goed hebben voorbereid.’

‘Verder hebben we ons bijvoorbeeld ingezet 

voor christelijke verslavingszorg Stichting 

De Brug in Katwijk. Dit initiatief vanuit de 

kerken is uitgegroeid tot een belangrijke 

GGZinstelling, die lokaal ook een rol speelt 

in de zorg voor verslaafden. Wij hebben 

zowel in de raad als in het college een 

belangrijke rol mogen spelen in hun 

huisvesting. Ook voor de Voedselbank 

hebben wij iets kunnen betekenen. 

Wij waren daar met de fractie om een 

middag te helpen, maar zagen dat er gewoon 

te weinig ruimte was. Dus hebben we vragen 

gesteld bij het college. Gelukkig hebben ze 

nu een grotere locatie, dat maakt het een 

stuk makkelijker voor de vele vrijwilligers 

om dit mooie werk te blijven doen. 

En daar zijn we best trots op.’ «

Gerard

Mostert jr.

Twee ChristenUnie wethouders in Katwijk

  Gerard Mostert sr. uit Rijnsburg 

is onder meer verantwoordelijk 

voor alle decentralisaties van de 

jeugdzorg, werk en inkomen en 

de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). 

  Klaas Jan van der Bent gaat als 

wethouder over infrastructuur 

en veel ruimtelijke zaken.

Meer weten over ChristenUnie Katwijk?
Kijk dan op www.christenuniekatwijk.nl
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Woensdag 19 november waren de herverdelings

verkiezingen in zes nieuwe gemeentes. In drie daarvan 

kon men stemmen op de ChristenUnie.

Resultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van deResultaten van de
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Nissewaard
In Nissewaard heeft de ChristenUnieSGP een 

tweede zetel gewonnen. Lijsttrekker Bernard 

Tebrugge: “De gewonnen zetel beschouwen wij als 

een grote zegen. Het geeft ook vertrouwen voor de 

toekomst. Ook in een grote gemeente als 

Nissewaard (85.000 inwoners) mag het geluid van 

de christelijke politiek de komende jaren een 

plaats hebben. Dat is geweldig!’”

Krimpenwaard
Ook in Krimpenwaard was het feest: daar 

heeft de ChristenUnie voor het eerst

zelfstandig drie zetels gekregen. Benjamin Anker, 

lijsttrekker: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we 

de ChristenUnie de komende jaren met dit team 

nog sterker op de kaart kunnen gaan zetten. 

De onderlinge sfeer is fantastisch en we kunnen 

niet wachten om aan de slag te gaan!”

Alkmaar
De derde gemeente waar de ChristenUnie 

mee deed was Alkmaar. Ook daar is in de 

campagne heel veel werk verzet. Helaas is 

er op krap tweehonderd stemmen na 

géén eerste zetel behaald.

Nieuwe polit
ici:

Ingeborg va
n Pijkeren-

Koevoet (ra
adslid 

Oegstgeest)
, Marten va

n Kammen 

(raadslid Ac
htkarspelen

), Martin O
tte 

(provinciale
 Statenlid 

Zeeland),  

Henk Wiltin
k (wethoud

er Aalten)

Vertrekkende politici:

Willem Nuis (burgemee
ster Tholen), 

Arnold Rots (wethoude
r Aalten)



1.
De ChristenUnie Gouda 

maakt zich net als andere lokale 
fracties hard voor ‘bed, bad’en 

brood voor uitgeprocedeerde 

asielzoekers. 

Meer info:
www.christenunie.nl/gouda

2.
De ChristenUnie Overijssel 

heeft succesvol gepleit voor een meer 

stimulerende rol van de provincie met 

betrekking tot de positie van mensen 
met een beperking op de regionale 

arbeidsmarkt.

Meer info:
www.christenunie.nl/overijssel

3.
De ChristenUnie Leeuwarden 

heeft zich ingezet voor een ‘respijthuis’ 

in de stad. Bedoeld om overbelaste 

mantelzorgers de mogelijkheid te 

bieden even op adem te komen.

Meer info:
www.christenunie.nl/leeuwarden

4.
De ChristenUnie Noordenveld 

stelt voor om wilgenplantages aan 

te leggen op braakliggende bedrijven

terreinen. De oogst kan gebruikt 

worden als biomassabrandstof voor 

duurzame energie.

Meer info:
www.christenunie.nl/noordenveld

5.
De ChristenUnie Staphorst 

wil een fi etssnelweg. Een veilige 

verbinding vanaf Zwolle via Staphorst 

naar Meppel.

Meer info:
www.christenunie.nl/staphorst

6.
De ChristenUnie in de provincie 

Groningen eist dat iedereen die last 

heeft van de aardbevingen het recht 

krijgt op compensatie. Het huidige 

compensatiefonds vinden ze 

onvoldoende.

Meer info:
www.christenunie.nl/groningen

actie
2.

De ChristenUnie Overijssel
heeft succesvol gepleit voor een meer 

stimulerende rol van de provincie met 

betrekking tot de positie van 

www.christenunie.nl/overijssel

Lokaal in
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Vertrekkende politici:

Willem Nuis (burgemee
ster Tholen), 

Arnold Rots (wethoude
r Aalten)
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Hij is ook het fundament van vele mensen die 

Christus willen navolgen in de samen leving en in 

de politiek: biddend werkend. Bouwen op Christus 

is geen eenmalige opdracht, maar een dagelijkse 

oefening. Het is goed daarover te blijven spreken. 

Binnen de ChristenUnie vindt nu zo’n gesprek 

plaats rondom onze ‘Uniefundering’, het 

document waarin we onze identiteit verwoorden. 

De belijdenis
In de identiteit van de ChristenUnie speelt de 

gereformeerde belijdenis van oudsher een 

belangrijke rol, verwoord in de ‘Drie Formulieren 

van Eenheid’. Die gereformeerde belijdenis heeft 

de partij door de jaren heen geholpen dicht bij het 

Evangelie te blijven. De teksten zijn ook politiek 

relevant. Ze schetsen een realistisch beeld van 

mensen die goede, maar ook verkeerde dingen 

kunnen doen. Ze komen met aanwijzingen voor 

een rechtvaardige, maar ook dienstbare overheid. 

Juist in dit heldere politieke profiel herkennen vele 

christenen zich: van leden van ‘oerHollandse’ kerken 

tot leden van migrantenkerken, van gereformeerden 

en PKN’ers, tot baptisten en katholieken.

Maar in de praktijk leidt de plaats die de 

gereformeerde belijdenis nu heeft ook tot vragen. 

Verschillende partijleden laten – publiekelijk of 

informeel – weten dat ze het moeilijk vinden dat in 

deze geloofsdocumenten ook harde theologische 

oordelen worden uitgesproken. Zo wordt er in de 

gereformeerde belijdenis gesproken over de ‘ketterij 

der wederdopers’, een uitspraak die vele evangelische 

broeders en zusters in onze partij pijn doet.

Een stevig fundament
Het is belangrijk om in deze kwestie het kind niet 

met het badwater weg te gooien. De gereformeerde 

belijdenis is en blijft van belang en verdient 

uitwerking in onze kern documenten. Maar 

misschien is het beter om op de plek waar we 

onze identiteit verwoorden, een meer verbindende 

geloofsbelijdenis te kiezen. Het ‘Apostolicum’ 

bijvoorbeeld, waarin het Evangelie kernachtig en 

krachtig wordt weergegeven. Het is eeuwenoud, 

maar wordt nog steeds in vele kerken gebruikt. 

Het Wetenschappelijk Instituut heeft deze 

richting verkend in een notitie.

Een politieke unie van christenen zijn we samen. 

Ons christelijk fundament geven we ook samen 

vorm. Het is dan ook mooi om te zien dat het 

Landelijk Bestuur op dit thema nadrukkelijk het 

gesprek zoekt, voordat het een standpunt inneemt. 

Van verschillende leden kregen we al interessante, 

inhoudelijke reacties. Bij het verschijnen van dit 

blad hebben we hier ook op ons ledencongres over 

gesproken. Heeft u nog ideeën naar aan leiding van 

onze notitie: wees welkom! info@christenunie.nl

Laten we dit gesprek open en ontspannen voeren. 

We hebben immers een stevig fundament: het 

Kerstkind zelf.

  Wouter Beekers 

  Directeur Wetenschappelijk 

 Instituut ChristenUnie

Te vinden op:

wi . christenuni
e.nl/

uniefundering

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige 

Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit 

de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige 
Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.Ik geloof in de 
Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der 
heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amenheiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen

Het is kersttijd. We vieren dat God zelf Zijn wereld heeft 

opgezocht en gered. Christus werd geboren en draagt ons bestaan 

tot op de dag van vandaag. Hij is en blijft het fundament van de 

gemeenschap van christenen (1 Timoteüs 3).
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ADVERTENTIE

WOONCOACHING          

MEDIATION

SYSTEEMTHERAPIE
PSYCHOLOGISCHE HULPPSYCHOLOGISCHE HULP

BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIECOGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

CONTEXTUELE THERAPIECONTEXTUELE THERAPIE

SPELTHERAPIE

CURSUSSEN EN 
TRAININGEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

VIDEO HOME TRAINING

OPVOEDONDERSTEUNING

THUISBEGELEIDING

GEZINSREGISSEUR

Elan staat midden in de samenleving. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen om 
te bouwen aan het welzijn van zichzelf en van hun naaste. Vanuit onze christelijke identiteit 

zetten we ons volledig in voor professionele begeleiding van hoog niveau. Voor de 
gemeente Barneveld, kerken, scholen en bedrijven zijn we partner op welzijnsgebied. Samen 

vormen we een plek waar mensen met elkaar verbonden worden, nieuwe hoop krijgen en 
praktische handvatten om zelf weer verder te kunnen. Welzijn creëren we samen!

Op onze website WWW.ELANBARNEVELD.NL staat meer informatie over 
onze organisatie en over alle soorten hulp die we te bieden hebben. 

Elan werkt regionaal vanuit het Westerveldhuis in Barneveld. Voor onze dienstverlening buiten 
               de regio: neem contact met ons op en wij maken een maatwerkoff erte. Voor uw 

              vragen: mail naar info@elanbarneveld.nl, vul het vragenformulier in op onze 
   website of bel tijdens kantooruren naar 0342 400140.

  NIEMAND 
HOEFT ALLEEN TE STAAN

Elan werkt regionaal vanuit het Westerveldhuis in Barneveld. Voor onze dienstverlening buiten 

Dorst?

Weekvangebed.nl 
voor informatie en materialen

                                                 EA-EZA en Raad van Kerken  

Weekvangebed.nl
voor informatie en materialen

Bid ook mee!
Tijdens de Week van Gebed (18-25 januari 2015) 
bidden wereldwijd duizenden christenen rond-
om hetzelfde thema. Sluit aan (als kerk/
gemeente, groep, gezin, ...) en bid mee!



 carla dik-faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie

  @carladikfaber

Geef ons heden ons 
dagelijks voedsel

Iedere dag weer belandt prima voedsel in  

de afval container. Intussen zijn 85.000 mensen 

in ons land afhankelijk van de voedselbank,  

en helaas blijft dat aantal groeien.

ARTIKEL
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Producenten, tussenhandel, 
horeca en supermarkten verspillen 
zo’n € 2,5 miljard aan voedsel. 
Hiervan komt minder dan 1% bij 
de voedselbanken terecht.

30-40% van al het geproduceerde  
voedsel bereikt ons als consument niet.  

Van het voedsel dat wél bij ons terecht 
komt, belandt weer 14% in de vuilnisbak.

Er zijn zo’n 35.000 

gezinnen (85.000 mensen) 

in Nederland afhankelijk 

van de voedselbank.

Nederlandse consumenten gooien ieder
  

jaar voor zo’n € 2,5 miljard aan vo
edsel 

weg. Per persoon gooien we gemiddeld
 zo’n  

50 kg voedsel per jaar weg. Dat is 
ruim  

€ 150,00 per persoon, per jaar.

www.christenuni
e.nl/ 

voedselverspillin
g

Voedsel banken kunnen de vraag niet 

aan. Nog geen 0,5% van het verspilde 

voedsel gaat naar hen toe. Het meren

deel van het voedsel dat wordt 

weg gegooid verdwijnt in de afvalver

bran d ings oven. En dat terwijl voedsel 

en natuurlijke hulpbronnen om voedsel 

van te maken steeds schaarser worden! 

Daarom heb ik een politiek speerpunt 

gemaakt van voedselverspilling. 

Onlangs heb ik mijn initiatiefnota 

‘Aanpak voedselverspilling’ naar de 

Kamer gestuurd en aan de staats

secretaris overhandigd. Ik wil dat het 

voor bedrijven aantrekkelijker wordt 

om voedsel te doneren aan voedsel

banken. 

De Good Samaritan Law kan de  

vrees voor juridische claims bij het 

bedrijfsleven wegnemen. En waarom 

een houdbaarheidsdatum op voedsel 

dat tot in lengte van jaren houdbaar is? 

Dat moet anders kunnen.

Samen met u wil ik graag de strijd 

aangaan tegen voedselverspilling.  

We bidden ‘geef ons heden ons 

dagelijks brood’. Dat vertaal ik graag 

naar: ‘geef ons heden ons dagelijks 

voedsel’. Laten we ons dan ook bewust 

zijn dat het niet vanzelfsprekend is, 

maar dat het echt een geschenk van 

God is. Zelfs het eerste geschenk van 

God aan mensen. Dan is het toch 

‘zonde’ om het weg te gooien?

Facts & figures
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Ja, zou je zeggen: toen hij van vijf 

broden en twee vissen ronddeelde, 

net zo lang tot er vijfduizend magen 

waren gevuld, bleven er twaalf 

manden over. Waar bleef dat?

Nou, niet in de gftbak. Het woord 

voor ‘manden’ wat er wordt gebruikt, 

heeft de gevoelswaarde van onze 

rugzak. Wat er overbleef, was 

blijkbaar proviand voor de twaalf 

studenten van Jezus – behalve 

voor hemzelf, typerend genoeg. 

De vraag andersom is: Heeft Jezus 

genoeg voedsel gegeven? 

Ja, zou je weer zeggen: die  vijf

duizend magen werden gevuld. 

Maar toch, er zijn in Jezus’ tijd 

diverse hongersnoden geweest, 

die hij kennelijk niet lenigde. 

Zoals er ook vele zieken waren 

die hij niet heeft genezen, 

zelfs zieken die hij persoonlijk 

ontmoette. 

Kerst komt eraan. We gedenken 

dan dat God een ‘mensenpak’ 

heeft aangetrokken. Blijkbaar is dit 

lijf van ons, met alle beperkingen, 

goed genoeg voor Hem. Het is niet 

te ‘besmet’ dat God zich er niet zo 

intiem aan kan verbinden. 

Zo was Jezus iemand die niet alle 

monden voedde. Niet alle zieken 

genas. Maar ook alle andere 

beperkingen kende die bij ons 

menszijn horen. Hij kon niet in de 

baarmoeder al Aramees spreken 

en schrijven, laat staan alle talen 

van de wereld. Jezus kon voor 

zijn opstanding niet op meerdere 

plaatsen tegelijk zijn. Als hij iemand 

genas ‘verdween er kracht uit hem’. 

Jezus moest dus ook compro mis

sen sluiten. Hij koos bijvoorbeeld 

maar twaalf studenten. Hij kon 

niet met iedereen ter wereld, en 

zelfs niet met iedereen die hij 

ontmoette, een actieve vriendschap 

onder houden. Hij heeft de meeste 

Israëlieten niet eens ontmoet, 

laat staan gesproken. Hij heeft 

voortdurend zijn prioriteiten 

moeten kiezen. Als hij ervoor koos 

iets wél te doen, koos hij er ook 

voor duizend dingen níet te doen. 

Een van de betekenissen van 

Kerst is dat dit niet erg is. Tegen 

je beperkingen aanlopen en 

compromissen sluiten, dat hoort 

er blijkbaar gewoon bij – zelfs 

Jezus moest het voortdurend doen. 

Als zelfs de hoogheilige God zich 

aan zo’n situatie wil verbinden, 

kan dat niet slecht zijn. 

Dát heeft Kerst met duurzaamheid 

te maken. Kerst vertelt hoe 

waardevol dit leven is en daarom 

onze zorg waard, maar tegelijk ook 

dat we ons niet telkens schuldig 

hoeven te voelen als we door één 

ding te doen, tegelijk duizend 

dingen nalaten. Duurzaam leven 

is in jouw unieke situatie het 

beste doen. Dat is wat Jezus deed. 

En dat je dan duizend dingen 

niet kunt doen, maakt je niet tot 

een zondaar. Als je dat ene hebt 

gedaan, is het gewoon goed voor 

dat moment. Punt. 

Concreet als het gaat om voedsel

verspilling, hebben mijn vrouw 

en ik bijna elke dag ‘kliekjesdag’. 

Als er iets over is van het eten 

van gisteren, mengen we dat 

consequent door het eten van 

vandaag. Dat betekent soms een 

nogal wonderlijk recept. Tegelijk 

kan ik me prima voorstellen dat 

iemand andere prioriteiten heeft. 

Misschien moet je om zorg voor 

je gezin alle maaltijden van een 

week vooruit plannen – dan is het 

verzamelen van kliekjes een stuk 

lastiger. Je doet het één, je laat 

duizend andere dingen. En dat is 

goed voor dat moment. Punt. 

 Reinier Sonneveld
Theoloog, schrijver 

en spreker

  @R_Sonneveld

Zou Jezus wel eens voedsel verspild hebben?

“Duurzaam leven is

in jouw unieke situatie 

het beste doen”

kliekjesdag

Foto: Eljee
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Kerst is het feest van licht en hoop.  

Ook voor de Schilderswijk? De Haagse buurt was 

deze zomer het toneel van rellen, gewelddadigheid, 

radicalisme en antisemitisme. 

Het zonnetje schijnt. Aan de Hoefkade in de 

Schilderswijk buigt de islamitische slager 

zich over zijn gekoelde vleeswaren en staan 

er rijen voor de kassa’s in supermarkt 

Tanger. En ja, er hangen ook wat jongeren 

rond, die meteen ‘homo’ roepen als ze een 

journalist met fototoestel ontwaren. Maar 

het is toch vooral vervreemdend te bedenken 

dat deze vredig ogende straat in juli en 

augustus geregeld volstroomde met 

jihadisten, rechtsextremisten, proGaza

activisten en antiISISdemonstranten. 

De verschillende demonstraties zorgden 

voor spanning en geweld in de wijk.  

Bij sommige manifestaties werden  

anti semitische teksten geroepen of waren 

zwarte jihadvlaggen te zien. De ME moest 

regelmatig ingrijpen. In augustus kwam er 

eindelijk een demonstratieverbod.

Bij Anil Kumar (23), fractievertegenwoordiger 

CU/SGP in de gemeenteraad van Den Haag, 

zitten de ongeregeldheden nog vers in het 

geheugen. Kumar wijst: ‘Hier liep ik, vrij 

vooraan bij een optocht van antiISIS

demonstranten. Ik wilde weten wat er zou 

gebeuren, in welke sfeer de demonstratie 

zou verlopen. Dat er iets broeide, was 

natuurlijk wel duidelijk.’ Toen ontstond uit 

het niets een tegendemonstratie van 

relschoppers en jongeren uit de buurt en 
Fo
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Pro-Gaza demonstratie op 24 juli
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daarbuiten, die meteen uit de hand liep. 

Stenen vlogen door de lucht en de politie 

voerde charges uit. ‘Ik heb toen echt even 

moeten rennen om geen klappen op te 

lopen,’ vertelt Kumar.

De ervaringen van de afgelopen zomer  

staan ook Pieter Grinwis (35), raadslid CU/

SGP, nog scherp op het netvlies. ‘We hebben 

in de zomermaanden sterk ingezet op deze 

problematiek. Dan heb je het over de 

armoede, werkloosheid en een gevoel van 

discriminatie. Maar natuurlijk ook over 

radicaal islamitisch gedachtegoed en de 

sympathie voor ISIS. Dat kwam deze zomer 

allemaal samen.’ 

Ook Harmjan Vedder (27) maakte het van 

dichtbij mee. Hij is juridisch beleids

medewerker van de ChristenUnie  

Eerste Kamerfractie en woont zelf in de 

Schilderswijk. Hij weet hoe het is als je straat 

opeens is afgezet en het blauw ziet van de 

politie. Vedder en zijn vrouw keken elkaar 

wel even verbaasd aan, toen er voortdurend 

incidenten waren in hun wijk. ‘Maar we 

wisten toen we hier kwamen wonen waar 

we aan begonnen,’ zegt Vedder. ‘En we 

hebben prima contact met de buren. Zelfs 

beter sinds de incidenten van deze zomer. 

Een buurjongen zei tegen mij: “Ik zou best 

snappen als jullie uit deze wijk vertrekken.” 

Dat raakte mij! Dat zo’n jongen zich eigenlijk 

staat te verontschuldigen tegenover mij, 

terwijl hij net zo’n hartgrondige hekel heeft 

aan extremisme en gewelddadigheid als ik. 

Dat geeft ook wel aan dat het verhaal over de 

Schilderswijk niet eenzijdig mag worden.’ ›

INTERVIEW

Pieter grinwis
raadslid cu/sgp
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Hard
› De CU/SGPfractie in Den Haag koos deze 

zomer allereerst voor een harde aanpak, 

toen de onrust om zich heen greep. Bij de 

eerste proISISdemonstratie die medio juni 

dreigde riep Grinwis meteen de Haagse 

burgemeester op om maatregelen te nemen. 

‘Wij wisten in 2013 al dat ISIS in Syrië en Irak 

christenen kruisigde,’ vertelt Grinwis. ‘Dat 

raakte ons natuurlijk, maar het liet ook gelijk 

zien met welk type beweging we te maken 

hadden. De ISISsympathisanten die hier 

over het Hobbemaplein en de Hoefkade 

marcheerden, spugen op onze democratie. 

Tegelijk maken ze graag gebruik van de 

vrijheden die onze samenleving biedt, zoals 

het recht op demonstratie en het recht op 

vrije meningsuiting. Ik heb in de gemeente

raad gepleit voor een harde, strenge aanpak 

en om deze wijkontwrichtende demonstra ties 

niet in de Schilderswijk te laten plaats

vinden. Als het gaat om de vrede van de 

stad, moet je duidelijke grenzen stellen.’

Niet maakbaar
Met repressie alleen kom je er niet, dat 

inzicht daagde al snel. De fractie stuurde een 

bemoedigende brief aan alle basis en 

middelbare scholen in de Schilderswijk en 

het Transvaalkwartier, ook als aansporing

om radicalisme en tolerantie met de 

schooljeugd bespreekbaar te maken. De CU/

SGP staat positief tegenover buurtwerk dat 

op allerlei manieren plaatsvindt in de wijk, 

om gemeenschapszin te stimuleren en 

mensen te leren omgaan met verschillen. 

Pogingen om de leefbaarheid te vergroten, 

door bijvoorbeeld het programma ‘Leer je 

buren kennen’, ondersteunt de fractie van 

harte, evenals themaavonden over de 

gevaren van radicalisme. Nu de rust lijkt te 

zijn teruggekeerd, mag de opbouwende kant 

van de gemeentepolitiek de volle aandacht 

krijgen, vinden Grinwis en zijn medewerkers. 

Maar ze houden ook een slag om de arm, 

want leefbaarheid en gemeenschapszin zijn 

geen maakbare producten.

Harmjan Vedder: ‘Het is de vraag of de 

politiek de problemen moet oplossen voor de 

mensen in de Schilderswijk. Ik zou zeggen: 

nee. Natuurlijk voert de overheid een actief 

beleid op werkgelegenheid en scholing. De 

overheid schept de kaders, maar de bloei 

zelf, moet uit de wijk komen. De overheid 

draagt zorg voor rust en veiligheid, en moet 

het gesegregeerd wonen in deze wijk 

doorbreken. Maar de mensen moeten zelf 

vooruit willen.’ Het is onverstandig om heil 

te verwachten van nieuwe sociale projecten, 

vervolgt Vedder.‘Deze linkse droom is 

inmiddels failliet. Het werkt niet, ondanks de 

eindeloze lijst van gesubsidieerde projecten. 

Het is bijna bizar als je ziet hoeveel hier 

geïnvesteerd is in leefbaarheid.’

Grinwis valt Vedder bij: ‘De politiek kan geen 

echte oplossing realiseren. Toch is het ook 

van wezenlijk belang hoe we in de 

gemeenteraad spreken over de problemen. 

Wij hebben veel contacten gelegd met 

mensen in de wijk, bijvoorbeeld met de 

scholen. Als politicus wil je voor hen een 

bondgenoot zijn. Als je dat niet doet en 

vooral mikt op je eigen populistische agenda, 

werk je juist mee aan polarisatie.’ Vedder 

vult aan: ‘De gemeenteraad moet woorden 

van hoop spreken, in de wijk moet hoop 

‘gebeuren’; handen en voeten krijgen.’

Welbehagen
Hoop en Kerst zijn hecht verbonden. 

Bij ‘Vrede op aarde’ mag je ook wel aan 

de Schilderwijk denken, vindt Vedder. 

“Als het 
gaat om 
de vrede 

van de 
stad, 

moet je 
duidelijke 

grenzen 
stellen”

V.l.n.r.: Pieter Grinwis, Anil Kumar, Harmjan Vedder



‘Politiek gaat over 

maatschappelijke vrede en 

gerechtigheid. Je beseft dat 

de problemen nooit helemaal 

op te lossen zullen zijn. We 

verwachten de terugkomst 

van Jezus, en zijn rijk van 

vrede. Die hoop en 

verwachting is er ook 

voor de Schilderswijk.’

Kumar koppelt hoop 

aan liefde, en verwijst naar 

1 Korintiërs 13. ‘Je kunt je 

voorstellen dat de moed soms 

in de schoenen zakt bij 

buurtwerkers en leerkrachten 

in deze wijk. Maar de liefde is 

volhardend en geduldig, en 

zoekt het beste voor de ander. 

Mij geeft dit inspiratie en hoop. 

Liefde is niet zoetsappig, maar 

rechtvaardig. Ook betekent 

liefde niet dat je met subsidies 

strooit. Uit liefde moet je ook 

volhardend kunnen zijn en de 

orde strikt handhaven. Je 

streeft naar vrede voor de stad 

en de mensen, waarbij de 

liefde de diepste drijfveer is.’ 

Hoop is wat anders dan 

maakbaarheidsidealen 

formuleren, besluit Grinwis. 

‘Het Kerstverhaal is een 

verhaal over de misère waar 

Jezus naar afdaalde  óók de 

misère van de Schilderswijk. 

De engelen zongen: ‘in de 

mensen een welbehagen’. 

Dat is misschien ouderwets 

taalgebruik, maar voor mij is 

het een nuchter en praktisch 

richtsnoer in de gemeente

politiek. In mensen een 

welbehagen  dat is de 

diepste reden voor hoop.’ «

Meer weten over 
ChristenUnie-SGP Den Haag?
Kijk dan op 

denhaag.christenunie.nl

Kerst staat voor licht, hoop en vrede 
door de geboorte van Jezus. In het 
Midden-Oosten is daarvan weinig te 
zien. De Islamitische Staat (IS) zaait 
dood en verderf in Irak en Syrië. Ook in 
deze duisternis roept God ons op om 
vredestichters te zijn. Het steunen van 
een militaire missie lijkt haaks te staan 
op deze oproep. Waarom sturen wij 
toch militairen en F16’s?

Je zou willen dat we IS kunnen stoppen 

zonder wapenge kletter. De werkelijk

heid is echter weerbarstig. Er is sprake 

van een religieuze en etnische zuivering 

en zelfs een sluipende genocide. 

Onderhandelen met IS is niet mogelijk. 

Iedereen die afwijkt van hun visie op de 

islam verdient de dood.

Afgelopen zomer was ik in NoordIrak 

om met de vluchtelingen te spreken. 

Hier in het veilige Nederland is moeilijk 

te bevatten met welk leed deze mensen 

te maken hebben. De IS trekt zich van 

niemand iets aan en slaat zonder 

genade om zich heen. Christenen en 

andere minderheden worden verjaagd, 

vermoord, verkracht of verhandeld als 

(seks)slaven. Ik denk aan de christenen 

uit Mosul die 48 uur kregen voor een 

simpele keuze: onderwerp je aan de 

islam, vlucht of sterf. Voor het eerst 

sinds het ontstaan van het christendom 

zijn in gebieden van Irak en Syrië geen 

christenen meer. Miljoenen mensen 

zijn op de vlucht. 

Wat zeg je tegen ouders die met een 

terminaal ziek kind zitten in een 

provisorisch tentje? Hoe bemoedig je 

een vrouw die gevlucht is, terwijl haar 

gehandicapte man zonder hulp achter 

moest blijven in het huis? Het is geen 

optie om lijdzaam toe te kijken hoe 

steeds meer onschuldige mensen de 

dood vinden. Het ISgeweld moet 

gestopt worden.

Soms zijn daarvoor militaire middelen 

nodig. Ons streven naar recht en 

rechtvaardigheid is het belangrijkste 

motief om in te grijpen in Irak. Om 

militair ingrijpen tot het uiterste 

middel te bewaren, is er een 

internationaal gesteund volken

rechtelijk mandaat nodig. Eén land, 

vaak Rusland of China, kan echter met 

hun vetorecht in de VNveiligheidsraad 

militair ingrijpen onmogelijk maken. 

Het ontbreken van een mandaat mag 

daarom nooit een excuus zijn om 

misdaden tegen de menselijkheid, 

zoals genocide, ongemerkt te laten 

passeren. Wij kunnen houvast ontlenen 

aan het volkerenrecht, maar ons er niet 

helemaal achter verschuilen.

Wat was er met de jezidi’s gebeurd als 

Amerika niet te hulp was geschoten? 

Wat was er gebeurd met de inwoners 

van Kobane als wij ons niet wilden 

mengen in de strijd? Ingrijpen was 

nodig om erger te voorkomen.

Dit zijn zeer moeilijke beslissingen, 

juist voor een christenpoliticus die 

vanuit zijn Bijbelse  houvast streeft 

naar vrede. Daarom zetten we in op 

twee sporen. We bestrijden het kwaad 

en proberen duurzame vrede te 

bevorderen. Wat je ook doet, er zullen 

altijd slachtoffers vallen. Dat is 

verschrikkelijk. Dat maakt het zo lastig. 

Maar wij zeggen het Dietrich 

Bonhoeffer na: ‘Stilte in het aangezicht 

van kwaad is zelf het kwaad. Niet 

spreken is spreken, niet handelen is 

handelen.’

joël voordewind
Tweede Kamerlid ChristenUnie

  @joelvoordewind

Tekst: Tjerk de Reus
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‘Europa moet in het buitenlandbeleid veel aandacht 

blijven besteden aan godsdienstvrijheid. De lidstaten 

moeten hun krachten bundelen, want de druk op de 

vrijheid van godsdienst neemt wereldwijd toe.’

Nasrani in het  
Europees Parlement

“ Opkomen voor  
godsdienstvrijheid 

komt aan op  
bidden én werken.  

Doet u mee?”

28  ChristenUnie Magazine



ARTIKEL

‘Vooral christenen zijn meer dan ooit 

slachtoffer van onderdrukking en 

vervolging’, dit zeggen Peter van Dalen en 

Bas Belder van de Eurofractie ChristenUnie

SGP in het Europees Parlement (EP).

Werkgroep godsdienstvrijheid
Peter van Dalen is als covoorzitter van 

de EPwerkgroep godsdienstvrijheid 

voortdurend actief op het essentiële terrein 

van godsdienst vrijheid. Deze werkgroep 

nodigt regelmatig vervolgde christenen en 

anderen uit om hun persoonlijke verhaal te 

vertellen. De werkgroep adviseert ook de 

Europese Hoge Vertegenwoordiger voor 

buitenlandse zaken en haar medewerkers. 

‘Godsdienstvrijheid was een van de 

speerpunten van onze campagne en dat is 

het nu ook in ons parlementaire werk’, zegt 

Van Dalen. ‘Zo blijven we opkomen voor 

vervolgde christenen wereldwijd.’

Nasrani
WeAreN, oftewel Wij zijn Christenen, is 

uitgegroeid tot een bekende actie. Centraal 

staat het Nasraniteken: de Arabische letter N, 

die door de terroristen van de Islamitische 

Staat wordt gebruikt om christenen te 

markeren. Duizenden christenen in Nederland 

en de rest van de wereld dragen daarom ook 

het Nasraniteken, bijvoorbeeld op hun 

kleding of online. Zo willen ze hun solidariteit 

laten zien met vervolgde christenen in het 

MiddenOosten en elders.

Van Dalen: ‘Samen met meer dan tien Euro

parlementariërs uit verschillende landen heb 

ook ik het WeAreN Tshirt gedragen tijdens het 

debat over godsdienst vrijheid in het EP. Het is 

niet te bevatten hoeveel mensen er in landen 

als Irak en Syrië worden vermoord, alleen 

omdat ze christen zijn. Waar mogelijk zetten 

we ons er voor in om steun te geven aan 

christenen en andere religieuze minderheden 

die door islamitische extremisten worden 

vervolgd. Laten we samen ook bidden voor 

onze broeders en zusters in de verdrukking.’

Samenwerken
‘Maar dit doe ik niet alleen, opkomen voor 

vrijheid van godsdienst doen we samen met 

vele andere politici in andere landen. 

In het EP werken we samen met 

parlementariërs uit alle landen en van alle 

politieke fracties. Maar we kijken ook verder 

dan Europa. Zo hebben we bijvoorbeeld 

goede contacten met Congres leden in de VS 

en ik heb daar rabbi David Saperstein 

ontmoet, de nieuwe VSambassadeur voor 

godsdienstvrijheid. Ook hebben we goede 

relaties met orthodoxe parlementariërs uit 

meer dan twintig landen in OostEuropa, het 

MiddenOosten en NoordAfrika’ (foto).

Van Dalen: ‘Onze verontwaardiging 

heeft gehoor gekregen in het Europees 

Parlement. Op mijn voorstel is een apart 

debat gehouden in Straatsburg over de 

ellendige situatie van Asia Bibi en duizenden 

anderen die lijden onder deze discriminatie. 

Vervolgens heeft de EU een speciale gezant 

naar Pakistan gestuurd om te pleiten voor 

haar vrijlating. Europa moet nu de druk 

op Pakistan verhogen, desnoods door 

opschorting van handelsverdragen.’

staat het Nasraniteken: de Arabische letter N, 

markeren. Duizenden christenen in Nederland 

MiddenOosten en NoordAfrika’ (foto).MiddenOosten en NoordAfrika’ (foto).

Van Dalen: ‘Onze verontwaardiging 

Asia Bibi
De christelijke Asia Bibi zit al vijf jaar 

onschuldig in een dodencel. Van Dalen 

heeft daarom ook geschokt gereageerd op 

het nieuws uit Pakistan, dat de recht bank 

in Lahore haar doodstraf heeft bevestigd. 

‘Ik betreur en veroordeel deze laffe 

uitspraak van de Pakistaanse rechters. 

Het is verschrikkelijk dat ze niet de moed 

hebben gehad om deze jonge vrouw en 

moeder van vijf kinderen vrij te spreken. 

Ze moet daar nú uit. Deze uitspraak toont 

aan dat de Pakistaanse blasfemie wetgeving 

een dodelijke valstrik is geworden voor 

onschuldige mensen.’

Naam:

aasiya noreen (asia bibi)
Religie:

Christelijk
Nationaliteit:

pakistaans
Overig:

moeder van 5 kinderen
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Daarnaast staat hij op de kieslijst op 

nummer 2 voor de Provinciale Staten in 

NoordHolland. ‘Ik geloof in groei. Ik 

geloof dat we in de korte periode op 

aarde zoveel mogelijk dienen te groeien 

en vrucht dragen.’

ZuidOost
Don groeide op in Amsterdam Zuid

Oost. Zijn Ghanese moeder voedde 

hem grotendeels alleen op. Financieel 

hadden ze het vaak zwaar en er waren 

genoeg ingrediënten om een ‘verkeerd’ 

pad op te gaan. ‘Er was veel afl eiding in 

ZuidOost met jongens uit de buurt. 

Maar mijn moeder geloofde in mij en 

ze zorgde ervoor dat ik naar een 

gymnasium aan de andere kant van de 

stad ging. Ik vond het in het begin niet 

leuk, maar slaagde er uiteindelijk wel 

voor. Daardoor kon ik rechten gaan 

studeren.’

Hoewel zijn moeder diepgelovig was, 

kwam Don zelf pas later tot geloof toen 

hij op het gymnasium zat. Hij sloot zich 

aan bij de evangelische kerk Victory 

Outreach in Amsterdam. ‘Hierdoor 

veranderde mijn kijk op de wereld. 

Mijn prioriteit was niet meer carrière te 

maken en welvaart nastreven. Investeren 

in andere mensen werd belangrijk.’

AntiIncasso
De manier waarop Don zich inzet voor 

gerechtigheid, maakt hem een soort 

moderne Robin Hood. Deze ‘Robin 

Hood van ZuidOost’ komt op voor 

mensen die onrecht wordt aangedaan, 

iets waar zij zich zelf soms niet eens 

van bewust zijn. Zo richtte hij samen 

met zijn neef het AntiIncasso bureau 

op. ‘Veel malafi de incassobureau’s 

incasseren ten koste van Nederlandse 

huishoudens heel veel geld. Dat heeft 

als gevolg dat veel mensen die 

fi nancieel al krap zitten in een 

neerwaartse spiraal terechtkomen. 

In het begin hielpen we alleen mensen 

uit Amsterdam, maar nu hebben we al 

ruim 200 cliënten uit het hele land.’ 

‘Wij proberen burgers te helpen door 

onder andere betaalde bedragen terug 

te vorderen die niet kloppen. Mensen 

noemen me inderdaad wel eens Robin 

Hood, maar wat ik doe is niet stelen 

van de rijken. Ik probeer terug te geven 

aan mensen waar ze recht op hebben.’

‘Ook in de politiek is er aandacht voor 

dit probleem gekomen. Wij hebben 

recent met Carola Schouten om tafel 

gezeten, die zich al een aantal jaar 

actief uitspreekt tegen de huidige 

incassoproblematiek. Onze missie is 

om de incassocultuur in Nederland te 

veranderen.’ ›

“Wat ik 
doe is niet 
stelen van 
de rijken. 
Ik probeer 
terug te 
geven aan 
mensen 
waar ze 
recht op 
hebben”

Don Ceder (25) is een avontuurlijke jurist met idealen. 

Hij reist de wereld rond, evangeliseert op straat met zijn 

kerk, probeert de abortusgrens in Nederland te verlagen, 

is bestuurslid van de ChristenUnie in Amsterdam, heeft 

daarbij een eigen bedrijf en opent begin volgend jaar ook 

nog zijn eigen advocatenkantoor. 

INTERVIEW
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Abortusbeleid
› Recht en gerechtigheid drijven de 

Amsterdammer. Het bracht hem eerder ertoe 

zijn stage te lopen bij de ChristenUnie bij 

toenmalig Tweede Kamerlid Cynthia 

OrtegaMartijn. Daar ontstond een heel 

andere interessegebied waar Don zich in 

vastbeet: het abortusbeleid in Nederland. 

Hij las toevallig over een baby die in 

Duitsland na 21 weken en 5 dagen ter wereld 

kwam en daarmee het jongste levensvatbare 

kind ter wereld werd. “Toen hoorde ik dat de 

abortusgrens in Nederland op 24 weken ligt. 

Dat zou dus betekenen dat het kind dat in 

Duitsland levensvatbaar geboren was, in 

Nederland mogelijk legaal geaborteerd kon 

worden. Dat vond ik vreemd. Ik besloot om 

mijn masterscriptie eraan te wijden’.

‘Na onderzoek kwam ik uiteindelijk 

tot de conclusie dat het abortusbeleid is in 

strijd met de wet. De wet spreekt namelijk 

helemaal niet over een 24 wekengrens. 

De wet zegt dat het doden van een ongeboren 

kind geheel strafbaar wordt, nadat de vrucht 

levensvatbaar is geworden. Er is dus een 

tegenstrijdigheid tussen het Nederlandse 

beleid en het Wetboek van Strafrecht.’

Volgens Don is een rationele dialoog over 

abortus in Nederland helaas moeilijk: ‘Velen 

zien abortus per definitie als een verworven 

recht van een vrouw. Dat is echter niet het 

geval. Een abortus  is een afweging tussen 

het belang van de moeder met een nood

situatie enerzijds en het belang van het 

ongeboren kind anderzijds. Daar moeten 

we in Nederland over durven praten. 

Het is al 30 jaar een taboe.’

Zijn scriptie deed landelijk veel stof 

opwaaien. ‘Ik heb beargumenteerd waarom 

het abortusbeleid niet klopt én zelfs 

strafbaar is. En kreeg veel bijval. Vanuit de 

politiek kreeg ik ook vragen over mogelijk

heden tot wijziging van beleid naar 

aanleiding van het onderwerp.’

Politiek
Terwijl dit soort landelijke thema’s Don 

volop bezig houden, is hij ook actief in de 

lokale politiek. Hij stond bijvoorbeeld op de 

derde plaats voor de ChristenUnie in 

Amsterdam tijdens de gemeenteraads

verkiezingen en zit nu in het bestuur van de 

kiesvereniging. Helaas werd de intensieve 

campagne, ‘op een paar stemmen na’, niet 

beloond met een zetel in de hoofdstad.

Hij heeft zich nu ook verkiesbaar gesteld 

voor de Provinciale Statenverkiezingen. 

Waarom? ‘Ik zie het als een uitdaging om de 

komende periode een campagne op te zetten 

waarin mensen zich met de ChristenUnie 

kunnen identificeren en achter ons gaan 

staan. Dat ze kunnen geloven in wat we 

doen. De Provinciale Statenverkiezingen zijn 

misschien niet zo spectaculair, maar ze zijn 

wel belangrijk. Al was het alleen omdat de 

Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen.’ «

‘Fabulous cook’
In Don’s twitterprofiel noemt 

Don zichzelf een ‘fabulous cook’. 

“Ik vind mezelf een meester in de 

Surinaamse keuken. Mijn vader is 

Surinaams en ik heb wat kunnen 

leren van de grootmeesters in mijn 

familie. Mijn favoriete gerecht is rijst 

met pompoen, gerookte kip en zout 

vlees. Een authentiek Surinaams 

gerecht. We noemen het 

pangpoeng. Hemels!”

‘‘Na 
 onderzoek 
kwam ik 

 uiteindelijk 
tot de 

 conclusie 
dat het 

abortus-
beleid in 
strijd is 
met de 

wet”
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   Bekijk de campagnevideo van 

Don Ceder voor de ChristenUnie 

Amsterdam op:

 www.christenunie.nl/donceder

Te vinden op:
www.surinamcooking.com/pangpoeng
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BBC Earth DVD ‘Pinguïns Undercover’ 
gratis bij informatieaanvraag

Maak een bewuste keuze!
U staat bewust in het leven en maakt bewust keuzes op het gebied van kerk, onderwijs en 
politiek. Maar hoe staat het met uw zorgverzekering? Past die bij uw principes of hebt u 
er nooit over nagedacht? Pro Life biedt u de mogelijkheid een bewuste keuze te maken.

Pro Life biedt leden van de ChristenUnie:
• 7,5% korting op de basisverzekering.
• 10% korting op de aanvullende (tandarts)verzekering.
•   € 50,- welkomstkorting per verzekerde van 18 jaar en ouder als u dit jaar 

overstapt en een basisverzekering met een aanvullende tandartsverzekering afsluit!

Voor een vrijblijvend informatiepakket en voorwaarden: 
www.prolifecollectief.nl/christenunie
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Vanaf 18 december breekt het kerstreces aan voor de 

Eerste en Tweede Kamer. Wat zijn de plannen van onze 

mensen in Den Haag voor hun kerstvakantie? 

Kersttheater 

in de Rode Hoed

Joel Voordewind: ,,Voor mij 

is kerst een tijd van bezinning 

en ontspanning. Even op adem 

komen en mijn blik naar Boven 

richten. Ook een heerlijke tijd om 

met familie en vrienden door te 

brengen. Ik zie erg uit naar het 

kersttheater van onze kerk, de 

Vineyard in Amsterdam, die wordt 

opgevoerd in de Rode Hoed. Ons 

gezinsuitje gaat deze kerst naar 

Madrid waar we kennis hopen te 

maken met de familie van onze 

aanstaande schoondochter die daar 

vandaan komt. Juist in deze periode 

gaan mijn gedachten uit naar onze 

broeders en zusters die met angst 

voor aanslagen het kerstfeest 

zullen meemaken in landen als 

Nigeria, Pakistan, Egypte, Syrië en 

Irak. Kyrië Eleison!”

Wereldliteratuur van 

het hoogste niveau

Eerste Kamerlid Peter Ester: ,,De kerstperiode 

brengen we als gezin – mijn vrouw Amelia, onze 

dochter Megan en ik – graag door in Duitsland. Ieder 

jaar een andere stad. Deze kerst wordt het Münster, 

een historische Hanzestad met rijke traditie. En 

uiteraard gaan er boeken mee. Ik heb Buddenbrooks 

van Thomas Mann al klaarliggen, een majestueuze 

en epische roman over de bloei en tragische 

neergang van een voornaam koopmansgeslacht. 

Nobelprijswinnaar Mann (18751955) schreef 

deze familiegeschiedenis van vier generaties 

Buddenbrooks toen hij nauwelijks vijfentwintig jaar 

was. Ongelooflijk. Wereldliteratuur van het hoogste 

niveau. Ik verheug me er zeer op en begin er gelijk 

aan als we trein in stappen. Mijn iPod met paar uur 

schitterende cellomuziek binnen handbereik. En dan 

natuurlijk als hoogtepunt de kerstnachtdienst. Liefst 

in een mooie, grote kerk. Samenzang, magnifieke 

orgelmuziek, euforie, verbondenheid, gemeenschap. 

Intense beleving van de komst van Christus, onze 

Heiland en Messias. Machtig mooi.”

Kerstvakantie

“ Even op 

adem 

komen 

en mijn 

blik naar 

Boven 

richten”

Vanaf 18 december breekt het kerstreces aan voor de 

Eerste en Tweede Kamer. Wat zijn de plannen van onze 

mensen in Den Haag voor hun kerstvakantie? 

Kerstvakantie
Eerste en Tweede Kamer. Wat zijn de plannen van onze Eerste en Tweede Kamer. Wat zijn de plannen van onze 

Eerste Kamerlid Peter Ester: ,,De kerstperiode 

brengen we als gezin – mijn vrouw Amelia, onze 

dochter Megan en ik – graag door in Duitsland. Ieder 

jaar een andere stad. Deze kerst wordt het Münster, 
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Familie, kaarsjes en kokkerellen

Arie Slob: ,,Eerste Kerstdag zijn al onze kinderen met aanhang bij ons thuis. Dat wordt 

genieten. We gaan samen naar de kerk en natuurlijk hebben we een kerstdiner met elkaar.  

Deze keer zal ik niet alleen de man zijn die het vlees aansnijdt, maar ook de man die het vlees 

zal bereiden. De jaarlijkse grap bij familie Slob: ‘’Ons konijn zullen we dit keer weer sparen”. 

Waarschijnlijk zal het een heerlijk varkenshaasje worden. Ik overweeg het te vullen met in port 

geweekte pruim, het daarna te verpakken in rauwe ham en dan te overgieten met een heerlijke 

portcognacsausje. Kaarsjes aan, kerstCD op en smullen maar.” 

Bach en een Pools wiegenliedje

Carla DikFaber: ,,Kerst vieren we met God 

en met onze familie. Nogal traditioneel, maar 

ik zou de kerkdienst en het kerstdiner niet 

willen missen. Alle romantiek en sfeer rondom 

Kerst is aan mij niet besteed, ik kan al enorm 

genieten van het samenzijn. Muziek neemt wel 

een bijzondere plek in. Het Weihnachts oratorium 

van Bach is een jaarlijks terugkerende traditie. 

Met een jong gezin is een live concert niet heel 

realistisch, dus voorlopig blijft het een CD. Muziek 

van Bach is eigenlijk te mooi voor deze wereld. 

Ik stel me voor dat zó de muziek in de hemel klinkt.”

“We luisteren ook graag naar de KerstCD van 

Susanne van Els. Daarop staat een oud Pools 

wiegenliedje, ingezongen door een Pools omaatje 

die Susanne bij wijze van spreken van de straat 

geplukt heeft. Zo mooi, zo puur. En dan staan er 

ook nog kinderstemmetjes en koeiengeloei op de 

CD. Tsja, wel een beetje aards, maar het brengt 

Kerst wel heel dichtbij.”

“ Ik stel me voor dat 

zó de muziek in de 

hemel klinkt”

Susanne van Els. Daarop staat een oud Pools 

wiegenliedje, ingezongen door een Pools omaatje 

die Susanne bij wijze van spreken van de straat 

geplukt heeft. Zo mooi, zo puur. En dan staan er 

ook nog kinderstemmetjes en koeiengeloei op de 

CD. Tsja, wel een beetje aards, maar het brengt 

Kerst wel heel dichtbij.”
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Joël Voordewind en Peter van Dalen 

bezoeken christenen in Egypte

Feestelijk verkiezings congres in Lelystad

Campagne gemeenteraads verkiezingen

Arie Slob zit 
exact 12,5 jaar in de Tweede Kamer

2014 in vogelvlucht
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Campagne gemeenteraads verkiezingen

Handtekeningactie voor vrijlating 

Sudanese Meriam Ibrahim

Verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit

Prachtige uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Arie Slob bezoekt vluchtelingen 
aan de Sudanese grens

Succesvolle campagne voor de Europese Verkiezingen
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Sudanese Meriam Ibrahim
Handtekeningactie voor vrijlating Verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit

Prachtige uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Sudanese Meriam Ibrahim

Arie Slob bezoekt vluchtelingen 
aan de Sudanese grens

Succesvolle campagne voor de Europese Verkiezingen

Aftrap inzamelingsactie Leger des Heils 

door Carla Dik-Faber



Joël Voordewind reist door vluchtelingen -kampen in het  Midden-Oosten

De ChristenUnie- jongeren van  PerspectieF 

onder  zoeken in Bangladesh de werkomstandig heden 

in de kleding industrie

Prinsjesdag

Zomerse actie tijdens Opwekking
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Open Dag in de Tweede Kamer

Vaststelling kandidatenlijst 

Eerste Kamer op het congres

Gert-Jan Segers lanceert samen met PvdA en SP een initiatiefwet om mensenhandel beter aan te kunnen pakken

Debat over het begrotingsakkoord 

tijdens de Algemene Beschouwingen
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D
at zijn mijn herinneringen aan de 

kerstvakanties van mijn jeugd. Het zijn 

niet per se negatieve herinneringen, 

maar de dagen volgden een soort script 

dat geen enkele afwijking leek te dulden.

Pas in de jaren dat ik in Egypte woonde, ben ik 

van het Kerstfeest gaan houden. 

Er waren geen jingle bells, 

geen vrolijke lichtjes boven de 

winkelstraten en weinig kans op 

een witte Kerst. En hoe minder 

slingers er rond het feest waren, 

des te meer draaide het om de 

Jarige zelf. Om Christus. Om God die zoveel van 

deze wereld houdt – ook van een door de islam 

gedomineerde wereld – dat Hij mens werd.

Zo vierde ik een van de beste kerstfeesten ooit 

in Mensjièt Nasr. Van de drukke rondweg waar 

we onze auto konden parkeren liep een stijl pad 

omhoog naar het nauwe straatje met een klein 

kerkje. Rioolwater sijpelde naar beneden, de 

geur van afval kwam ons tegemoet, vriendelijke 

mensen in de volle straatjes heetten ons welkom. 

Dit was een van de vuilniswijken waar Cairo’s 

afval wordt gesorteerd, hergebruikt, verbrand 

of opgegeten. Hier leidde Rianne, mijn vrouw, 

één keer per week een club voor kinderen met 

een verstandelijke beperking. De club van onder 

andere Maryam, Awny, Marsa en Mamdouh.

De meeste gehandicapte kinderen in die wijk 

werden in het schemer van de kleine huiskamers 

gehouden. Uit schaamte. Of uit angst dat 

huwelijkskandidaten voor hun andere kinderen 

weleens zouden kunnen denken dat de kans 

op een handicap genetisch 

bepaald was. Maar de kinderen 

van de club hadden geen last 

van schaamte. Zij waren deze 

avond Maria, Jozef, de wijzen 

uit het Oosten en beeldden vol 

overgave het Kerstverhaal uit. 

En als ik wilde weten wat dat verhaal te betekenen 

had, hoefde ik slechts om me heen te kijken.

God is tussen ons afval gaan leven. Hij bleek niet 

te groot voor een kleine kribbe tussen stinkende 

dieren en zondige mensen. En het zijn de mensen 

die geen schijn op hoeven te houden, de mensen 

die zich nooit beter voordoen dan ze zijn, die Hem 

als eerste omhelzen. Maryam, Awny, Marsa en 

Mamdouh vertelden mij opnieuw het Kerstverhaal 

in al zijn eenvoud. Daardoor weet ik weer dat 

Hij erbij is in een Egyptische vuilniswijk, op de 

Amsterdamse Wallen, in Haagse machtsbolwerken 

en in mijn eigen, soms onrustige hart. Immanuel. 

En dat Zijn komst het begin is van een hele 

nieuwe wereld.

 Gert-Jan Segers
Tweede Kamerlid ChristenUnie

  @gertjansegers

KERKDIENST

Kerkdiensten, chocolademelk, declamatie van een 

Bijbelvers met een boek als cadeau, kersttakken, kaarsen, 

familiebezoek en opnieuw een kerkdienst.

“God is tussen ons 
afval gaan leven”

COLUMN
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doen wat we gelovenwww.legerdesheils.nl/helpen

1 op de 10 Nederlanders
is eenzaam.
   Dan zijn er dus 9 die
   daar iets aan kunnen doen!

Naamloos-4   1 11-09-14   16:06
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Tip: cursus 
‘Welkom bij de 
ChristenUnie’

Wat is de meerwaarde van christelijke 

politiek en van de ChristenUnie? 

Welke keuzes maakt een christelijke 

politieke partij, en op basis waarvan? 

Wat is onze visie? 

Agenda

In Memoriam:
Op 29 september is ons betrokken lid ir. Bram Kadijk overleden. Hij is 87 jaar oud geworden. Hij is voor de 

ChristenUnie ontstond actief geweest in de NEV (Nationaal Evangelisch Verband) en later de RPF. Van zijn hand 

verscheen de publicatie Geloof & Politiek. Hij was jarenlang voor de RPF lid van de gemeenteraad van zijn 

woonplaats Dronten en later secretaris van de lokale ChristenUnie kiesvereniging.

In deze cursus van het ChristenUnie Opleidingscentrum leggen 

we het in één avond uit en zorgen we dat je het aan anderen 

kunt vertellen. 

In februari en maart 2015 kun je deze cursus volgen op 

verschillende plaatsen in het land. Kijk voor de mogelijkheden 

op www.christenunie.nl/opleiding/welkom

12 januari
PerspectieF Nieuwjaars

borrel en uitreiking Engel 

van het Jaar  

 Amersfoort

   www.perspectief.nu/

nieuwjaarsborrel   

30 januari
Verjaardagsfeest: 

15 jaar ChristenUnie  

 

 Zwolle

 www.christenunie.nl/15jaar

18 maart
Provinciale Staten

verkiezingen en Water

schapsverkiezingen

25 april
1e Partijcongres 

nieuwe stijl
 

 Lunteren

  www.christenunie.nl/congres    
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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

Arjo Kleinhuis:

kleinhuis.exposure.co

Rufus de Vries

www.rufusdevries.nl

Tjerk de Reus:

www.tjerkdereus.nl

Concept, vormgeving

en beeldbewerking

Redmatters  

www.redmatters.com

Partijbureau

Postbus 439

3800 AK Amersfoort

Tel. 033 4226969

info@christenunie.nl

Bank: 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

Media Advies Theo Wijbenga

Tel. 0511 789 319

Mob. 06 1386 2881

adverteren@christenunie.nl

Het volgende ChristenUnie 

magazine verschijnt in 

maart 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 email of 

per post aan u bevestigd. 

NAW-gegevens 

De ChristenUnie registreert 

NAWgegevens van alle leden. 

Zorgvuldig geselecteerd derden 

mogen onze leden af en toe 

gerichte aanbiedingen doen. 

Vragen of bezwaar? Bel onze 

ledenadministratie.

Nieuw lidnummer
Op het partijbureau is een nieuw administratiepakket 

in gebruik genomen, met als gevolg dat u een nieuw 

relatienummer hebt gekregen. Dit relatienummer is terug 

te vinden op de adresdrager van dit ChristenUnie Magazine.

Contributie-inning 2015
De contributies voor 2015 zijn ongewijzigd ten 

opzichte van 2014. Leden die per factuur betalen, 

ontvangen deze eind januari. Voor leden die een 

machtiging hebben afgegeven, geldt het volgende 

incassoschema:

 Jaar Kwartaal

Wanneer? Rond 27 jan Rond 27 jan/apr/jul/okt

Hoofdlid € 51,00 4 x € 12,75

Reductielid € 22,00 4 x € 5,50

Gezinslid € 25,00 4 x € 6,25

Combilid € 34,50 4 x € 8,62

U herkent een incasso van de ChristenUnie op 

uw bankafschrift aan het volgende incassanten

ID: NL06ZZZ320805510000. Het machtigings

kenmerk is met de invoering van het nieuwe 

administratie pakket eveneens gewijzigd (opbouw: 

CU-2014-lidnummer voorafgaand aan 2 of 3 nullen 

zodat dit nummer in totaal uit 8 cijfers bestaat). 

Mijn ChristenUnie
Als lid heeft u automatisch een inlogaccount op 

Mijn ChristenUnie (gebruikersnaam is meestal het oude 

lidnummer). Hier kunt u bijvoorbeeld uw eigen profiel 

aanmaken of uw adresgegevens inzien en wijzigen. 

De inloggegevens zijn te wijzigen naar een zelf gekozen 

gebruikersnaam en wachtwoord via Mijn ChristenUnie 

op de website (www.christenunie.nl/mijnchristenunie). 

Om inloggegevens te kunnen wijzigen moet u wel eerst 

inloggen met uw huidige inloggegevens. Weet u uw 

huidige inloggegevens niet, dan kunt u die opvragen 

via wachtwoord.christenunie.nl



 Ik ben het licht
voor de wereld

Jezus Christus

Uit: Johannes 8:12

De ChristenUnie wenst u fi jne feestdagen 
en een gezegend nieuwjaar


