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Maar waarom doen we het? En hoe doen we 

het? Hoe bewaren we als christelijk-sociale partij 

onszelf bij het hart van de zaak?

In Psalm 10 zingt de dichter over God ‘U luistert 

met aandacht’. Die woorden troffen me. 

We hebben een God die de mens werkelijk ziet, 

die luistert naar wat er in u en mij omgaat, die 

aandacht heeft voor die ene.

Dat is met alle vallen en opstaan de manier 

waarop we politiek willen bedrijven. Door 

als ChristenUnie politici werkelijk aandacht 

te hebben voor de vragen, ideeën, zorgen en 

opmerkingen van mensen. Door in alle beleidstaal 

de impact te zien op die ene man of vrouw. Door 

de mens te blijven zien, te luisteren met aandacht. 

Maar ook door bij te dragen aan een samenleving 

mét aandacht. Waarin mensen naar elkaar 

luisteren en zien.

Een samenleving waarin de leraar echt tijd 

heeft voor een gesprek met een leerling, de 

verpleegkundige in het ziekenhuis echt even 

kan luisteren, de ambtenaar ruimte krijgt 

voor de menselijke maat aan zijn loket. Een 

samenleving waarin mensen elkaar zien als 

medeschepselen en niet doorjakkeren in 

een prestatiemaatschappij. Een samenleving 

waarin een werkgever zijn werknemer niet als 

productiemachine ziet, maar aandacht heeft voor 

de mens in zijn bedrijf. 

We willen bijdragen aan een samenleving waarin 

niemand zich genegeerd of bedreigd voelt in 

zijn vrijheid. Dan heb ik het over minderheden, 

zoals de Joodse gemeenschap. Maar ook over 

al die andere Nederlanders met zorgen over 

economische onzekerheid, klimaatverandering, 

migratie en een veranderend Nederland. Wij 

willen eraan bijdragen dat iedereen de aandacht 

krijgt die hij of zij verdient.

Ook komend jaar draait het dus uiteindelijk niet 

alleen om de moties, de beleidsplannen of de 

mooie stukken in de krant. Het gaat er veel meer 

om of we in ons werk iets zichtbaar kunnen 

maken van Gods koninkrijk. Een koninkrijk mét 

aandacht voor ieder mens. Dat is onze hoop en 

dat is ons gebed.
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COLUMN 

Samen met ISO, LSVb, JOB, CNV Jongeren, de 

Nationale Jeugdraad en onze eigen PerspectieF 

jongeren, is de ChristenUnie Coalitie-Y gestart. 

Binnen Coalitie-Y gaan we aan de slag met 

oplossingen voor de problemen van de huidige 

generatie jongeren, generatie-Y.

Het is geen probleem om klein te beginnen, 

maar door de overspannen woningmarkt, zowel 

koop als huur, is het onduidelijk of en wanneer 

je zelfstandige woonruimte kunt betalen. Zelfs 

met een partner en twee salarissen zit je door 

het leenstelsel met hoge schulden. En het is 

onzeker of je ooit een vast contract zult krijgen 

op de steeds � exibeler wordende arbeidsmarkt. 

Maatschappelijke verwachtingen, opgelegd of 

ingeprent, maken dat foute keuzes of falen extra 

zwaar tellen. Jongeren ervaren steeds meer druk 

om ‘excellent’ te zijn, omdat het opbouwen van 

een perfect cv nodig is voor de beste kansen. 

Stress en burn-outs zijn het resultaat. Als 

samenleving zijn we rijker dan ooit, maar de 

rekening lijkt bij de jonge generatie neergelegd te 

worden. Deze situatie moet veranderen. 

In gesprekken met jongeren hebben we plannen 

gemaakt voor verandering. Om te werken aan 

een samenleving met genade, met ademruimte 

voor jongeren. Na de zomer zal Coalitie-Y haar 

plannen presenteren en bouwen we verder aan 

maatschappelijk en politiek draagvlak.

De huidige generatie jongeren is zeker niet lui of veeleisend. Vrienden 

en sociale contacten vinden ze belangrijk. Bezit of status boeit ze niet zo. 

En ze hebben geen problemen met een bescheiden startsalaris en een 

kleine woonruimte. Maar wat is hun toekomstperspectief?

COALITIE-Y

“Als samenleving zijn 
we rijker dan ooit, maar 

de rekening lijkt bij 
de jonge generatie 

neergelegd te worden.”

Eppo Bruins
Tweede Kamerlid 
ChristenUnie

Volg de updates van Coalitie-Y op 

instagram.com/coalitie_y & coalitie-y.nl

Jurjen ten Brinke

#ikbenEOlid

 ‘De EO is een 
overkoepelend 
 netwerk van 
allerlei soorten 
    christenen’

Samen 
vertellen we 
het verhaal

Word nu lid voor 18,- per jaar eo.nl/wordlid

ADVERTENTIE

Word nu lid voor 18,- per jaar



In Den Haag wordt er door onze Kamerleden en bewindspersonen hard gewerkt aan het boeken van 

concrete resultaten. Op deze twee pagina’s vindt u een kleine selectie van de afgelopen periode. 

christenunie.nl/resultaten

Resultaten
van ons werk als coalitiepartij

Kijk voor nog veel meer op: 
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Nr.

98
Antisemitisme 

Het kabinet start een actie-
programma tegen antisemitisme en 
stelt daarvoor de komende drie jaar 
3 miljoen euro beschikbaar. 

27 mei 2019

Nr.

80
Werkdruk 

Basisscholen krijgen vanaf 
volgend schooljaar al extra 
geld om de hoge werkdruk 
aan te pakken. In totaal 
is er dan 333 miljoen euro 
beschikbaar.

6 maart 2019

Nr.

106
Klimaatakkoord 

Het klimaatakkoord 
is een uiting van 
goede zorg voor 
een kwetsbare 
schepping. 
Het is ambitieus, 
maar houdt ook 
rekening met de 
draagkracht van 
gewone gezinnen 
en mensen met een 
smalle beurs.

28 juni 2019

Nr.

81
Medische zorg 

Dak- en thuislozen zonder verzekering hebben met ingang 
van maart recht op alle vormen van medische zorg.

13 maart 2019

Nr.

108
Scholen in krimpregio’s 

Onderwijsminister Arie Slob maakt de komende 
jaren tot 48 miljoen euro vrij om te zorgen dat 
er ook in de plattelandsregio’s een school in de 
buurt blij� .

1 juli 2019

Nr.

90
Mensenhandel 

Er komen dit jaar nog 
36 extra opvanglocaties 
voor slachto� ers van 
mensenhandel die 
complexe zorgvragen 
hebben, zoals psychische 
problemen, een verslaving 
of een verstandelijke 
beperking.

12 april 2019
Nr.

74
Kinderpardon 

Met het akkoord over het 
kinderpardon mag een grote 
groep kinderen die hier langer 
dan vijf jaar woont en uitgezet 
dreigden te worden, toch in 
Nederland blijven.

30 januari 2019

Nr.

71
Minutenregistratie 

Het afscha� en van de 5-minutenregistratie 
maakt de registratie in de wijkverpleging 
minder arbeidsintensief en leidt tot minder 
onnodige administratie.

5 december 2018

Nr.

79
Waardig Ouder worden 

De plannen in het manifest 
‘Waardig Ouder worden' zijn 
nu werk in uitvoering en 
worden overgenomen in 
het kabinetsbeleid.

25 februari 2019

Nr.

68
Praktijkonderwijs 

Scholieren in het 
praktijkonderwijs en 
speciaal onderwijs 
krijgen net als bij alle 
andere opleidingen in 
het voortgezet onderwijs 
voortaan ook een landelijk 
erkend schooldiploma.

4 december 2018

Nr.

76
Schulden

Mensen met schulden 
kunnen bij de gemeente 
aankloppen voor hulp 
om boetestapeling te 
voorkomen.

15 februari 2019

Werkdruk

Basisscholen krijgen vanaf 
volgend schooljaar al extra 
geld om de hoge werkdruk 
aan te pakken. In totaal 
is er dan 333 miljoen euro 
beschikbaar.

6 maart 2019

Mensenhandel

Er komen dit jaar nog 
36 extra opvanglocaties 
voor slachto� ers van 
mensenhandel die 
complexe zorgvragen 
hebben, zoals psychische 
problemen, een verslaving 
of een verstandelijke 
beperking.

12 april 2019



ChristenUnie Magazine  98  ChristenUnie Magazine

ONZE RESULTATEN

 IN DE PRAKTIJK

Gert-Jan Smit

Ondernemer

“Twee jaar geleden kochten mijn vrouw en ik een huis. We hebben zonnepanelen geplaatst en zijn 
begonnen met isoleren. Duurzaamheid is voor ons belangrijk. Samen houden we een Instagramaccount 
bij: @doemaarduurzaam. Dit gaat over hoe wij stap voor stap ons leven verduurzamen. Eén stap die 
mijn vrouw en ik gezet hebben is de aanschaf van een warmtepomp. Met de landelijke subsidie van 
€ 1.700 euro en fi nanciering met de duurzaamheidslening van de gemeente was de beslissing snel 
gemaakt. Wij besparen nu ongeveer € 600 euro per jaar aan gas. Fijn dat de overheid ons hielp met 
subsidie en fi nanciering. Als éen van de oprichters van Alles op Groen ben ik ook in mijn werk hiermee 
bezig. Wij verduurzamen woningen van particulieren met zonnepanelen en warmtepompen.”

Hanneke den Hoed

Scholier

“Het afgelopen jaar in 
HAVO 3 heb ik meegedaan 
met de ‘maatschappelijke 
diensttijd’ (ingevoerd door 
staatssecretaris Paul Blokhuis, 
red). Tijdens het project heb 
ik 14 weken stage gelopen 
in een jongerencentrum in 
Geitenkamp, in Arnhem. Ik heb 
daar onder andere geholpen 
met het organiseren van 
activiteiten en met het geven 
van huiswerkbegeleiding. Het 
was voor mij best wel een 
grote uitdaging, omdat er 
veel verschillende lee� ijden 
waren (12 tot 21) en ook 
omdat de jongeren daar 
geen goed beeld hadden van 
christelijke jongeren zoals ik. 
Maar uiteindelijk was het erg 
leerzaam en vaak ook gewoon 
heel gezellig. 

Volgens mij is het belangrijk 
dat andere jongeren ook de 
mogelijkheid krijgen om zo’n 
project te doen. Omdat je 
door deze maatschappelijke 
diensttijd hele andere dingen 
leert dan wat je normaal 
gesproken in je eigen 
omgeving en op je eigen 
school tegenkomt. Je leert veel 
op sociaal gebied én je leert 
over wat je talenten zijn."

In deze nieuwe fotoserie komen mensen aan 
het woord die direct of indirect geholpen zijn door 
ons werk als coalitiepartij.
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Lucia Hardonk

Leerkracht

“Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs. 
Hiervoor had ik slechts enkele momenten in 
de week een klassenassistent. Ik was soms zo 
druk met één of twee leerlingen dat het ten 
koste ging van de rest. Maar dankzij de extra 
middelen van het kabinet is het mogelijk dat 
de klassenassistent me nu dagelijks een paar 
uur kan helpen. 

Wanneer ik bijvoorbeeld instructie geef, 
kijkt zij nauwlettend mee of alle kinderen 
wel meedoen. Soms stelt ze klassikaal een 
verhelderingsvraag, wanneer ze ziet dat 
kinderen de verkeerde kant op redeneren. 
Zo kan ik daar direct op inspelen, waardoor 
er later weer minder remedial teaching nodig 
is. Al met al een echte verbetering. Het kan 
natuurlijk nóg beter: we zouden graag kleinere 
klassen willen, of met méér leerkrachten één 
klas kunnen helpen. Maar dat is nu fi nancieel 
nog niet te realiseren.”

Artjom Grigoryan

Student

“In 2010 kwamen mijn ouders, mijn zus 
en ik vanuit Armenië naar Nederland. In 
het begin hadden we nog hoop op een 
verblijfsvergunning, maar naarmate we langer 
op een beslissing moesten wachten nam de 
onzekerheid toe. En zo ging het negen jaar 
door. Terwijl mijn klasgenoten zich afvroegen 
wát ze gingen studeren, vroeg ik me vooral 
af óf ik wel in Nederland mocht studeren, 
en of ik überhaupt wel hier mijn examens 
mocht maken.

Maar precies de dag vóór mijn examens 
kregen we dit jaar in mei het verlossende 
bericht van de advocaat: ‘Gefeliciteerd! Jullie 
hebben een verblijfsvergunning gekregen!’ 
Na dat bericht was alles opeens anders. Ik kon 
eindelijk als een normale jongere stressen 
voor mijn examens, en niet vanwege dingen 
eromheen. Na dat bericht kreeg ik eindelijk 
wat meer zicht op mijn toekomst. Ik kan gaan 
studeren, ik mag eindelijk een bijbaantje 
hebben en ik kan nu naar het buitenland met 
vrienden. Het kinderpardon hee�  veel in mijn 
leven veranderd!”
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IN GESPREK MET

Het antisemitisme laait weer op, blijkt uit recent 

Europees onderzoek onder Joodse jongeren. Daarom schreef 

Gert-Jan Segers dit jaar samen met de VVD een initiatiefnota tegen 

antisemitisme. Ook zoekt hij regelmatig mensen op uit de Joodse 

gemeenschap in Nederland, zoals recent rabbijn Izak Vorst.

 rabbijn Izak Vorst

Het gesprek vindt plaats in 

het Joods Cultureel Centrum 

in Amsterdam. Om er binnen 

te geraken, moet je door de 

beveiliging; twee glazen deuren 

die enkel van binnenuit geopend 

kunnen worden. Izak Vorst (81) – 

klein van stuk, vorsende oogopslag 

– drukt hoogstpersoonlijk op de 

daartoe bestemde knop. 

De rabbijn is – “Godzijdank” – 

constant bezig. Na dit gesprek moet 

hij naar een bejaardentehuis waar 

hij z’n maandelijkse vertelavond 

houdt. Hij heeft twaalf kinderen, 

allemaal getrouwd. Drie van 

hen wonen in Nederland, de 

rest verspreid in het buitenland. 

“De jongste heeft drie kinderen. 

Vermenigvuldig dat even met 

twaalf, en dan ben je .. er nóg niet. 

Het Joodse volk heeft na de oorlog 

veel kinderen nodig. Wat ik mijn 

kinderen wilde meegegeven? We 

hebben ze gemengd opgevoed, 

Joods-Nederlands. Mijn vrouw en 

ik zijn getrouwd met de afspraak: 

wij willen het Jodendom via onze 

kinderen voortzetten.”

Dun laagje beschaving
Recent was er een ChristenUnie-

bijeenkomst in de Ridderzaal over 

antisemitisme, met bezoekers 

vanuit de hele wereld. Rabbijn Vorst 

vertelde daar zijn persoonlijke 

verhaal, wat grote indruk 

maakte op Gert-Jan. Net als de 

symboliek van de locatie: dezelfde 

Ridderzaal waar de nazi Seyss-

Inquart als Rijkscommissaris zijn 

inauguratiespeech hield.

Segers: “U bent een van de laatste 

overlevenden van de Holocaust, u 

kunt het verhaal nog navertellen. 

Die verhalen moeten verteld blijven 

worden. We mogen niet vergeten 

dat beschaving maar een dun 

laagje is. Veel Nederlanders hebben 

geholpen bij de transporten, joden 

aangegeven.” 

Vorst knikt. “Daar kreeg je zeven 

gulden en vijftig cent voor.”

Segers: “Uit recent onderzoek 

blijkt dat Europese Joodse jongeren 

merken dat antisemitisme oplaait. 

Daarom heb ik met een collega 

van de VVD een initiatiefnota 

geschreven waarin staat dat we 

maatregelen tegen antisemitisme 

willen, om dat dunne laagje 

beschaving iets dikker te maken. 

We willen dat het makkelijker 

wordt om aangifte te doen en 

betere politiebescherming. Ook 

moeten de Holocaustverhalen op 

scholen verteld blijven worden.”

Beveiligde scholen en 
synagogen 
Segers wil weten waarom de rabbijn 

in Nederland is blijven wonen. Hij 

had toch ook naar Israël of Amerika 

kunnen gaan? 

Vorst: “Ik ben Misrachistisch 

opgevoed, dat wil zeggen: orthodox-

zionistisch. Van die groep vertrok 

iedereen, zeker na de oorlog, naar 

Israël. In 1961 ging ook ik, na mijn 

studie Weg- en Waterbouwkunde, 

naar Israël, met de bedoeling 

daar mijn verdere leven op te 

bouwen. Maar het is allemaal 

anders gelopen. Ik begon in een 

Chassidische leerschool lessen 

te volgen, vertrok naar Amerika, 

studeerde daar verder en keerde 

op verzoek van mijn Rebbe, Rabbi 

Menachem Schneerson, naar 

Nederland terug. Om te helpen 

het Jodendom hier opnieuw op te 

bouwen. Ik ervoer en ervaar dat als 

een uitverkiezing; dus ben ik hier 

sinds 1964 gebleven.”

Segers: “Wat merkt u sindsdien van 

antisemitisme in Nederland?”

Vorst: “Aanvankelijk helemaal 

niets. Nederland was pro-Israël. 

Toen Den Uyl afscheid nam, kreeg 

hij een reis naar Israël cadeau. 

Dat zie ik nu niet meer gebeuren. 

Wel wordt er binnen de Joodse 

gemeenschap steeds kritischer 

naar Israël gekeken, daar heb ik 

het Nieuw Israëlitisch Weekblad 

nog voor op het matje geroepen. 

Op straat merk ik niet zo veel 

van antisemitisme; ik word niet 

nagekeken of uitgescholden. Wat 

wel verdrietig is: de beveiliging 

voor diverse synagogen, of bij de 

school waar ik mijn kleinkinderen 

naartoe breng. Daarnaast vindt 

men het al ruim vijftien jaar nodig 

ons te verzoeken niet te lang bij 

de sjoel (synagoge, red) te blijven 

staan, vooral vanwege wat er bij 

buitenlandse synagogen gebeurt.” 

Brandgeur
Vorst is vijf jaar oud als hij in 

april 1943 wordt afgevoerd naar 

Westerbork met zijn hoogzwangere 

moeder, vader, zusje en twee 

broertjes. Hij zal daar acht 

maanden blijven. In januari 

1944 komen ze vervolgens aan 

in concentratiekamp Bergen-

Belsen. In april 1945 wordt het 

‘Wij willen het Jodendom via onze kinderen voortzetten.’
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IN GESPREK MET

antisemitisme is. Antisemitisme 

is dom, en onbegrijpelijk. De enige 

verklaring die ik kan bedenken, 

is dat Jodenhaat gelijkstaat aan 

haat tegen de God van de Joden.”

Vorst: “Ik begrijp antisemitisme 

juist heel goed! In christelijke 

kringen werd eeuwenlang gezegd: 

de ellende die Joden moeten 

ondergaan komt doordat ze Jezus 

niet als Verlosser erkennen. 

En in de Koran wordt meestal heel 

negatief over Joden gesproken. 

En nog iets: Joden laten vaak zien 

hoe welgesteld ze zijn. Ze hebben 

villaatjes, bungalows. Ik heb een 

boek over Joodse synagogen, het 

ene prachtige gebouw na het 

andere. Dat is onverstandig.”

Segers veert op. “Maar dat mag 

toch nooit een rechtvaardiging 

zijn voor Jodenhaat?! Er wonen 

veertigduizend Joden in Nederland, 

waarom zou iemand hen weg 

willen hebben? Daarbij: de Joodse 

gemeenschap heeft zo veel moois 

aan onze samenleving toegevoegd 

in de wetenschap, cultuur, muziek, 

politiek. Ze probeerden nooit de 

macht te grijpen, kwamen nooit in 

opstand. Dan is dat aanhoudende 

antisemitisme toch onbegrijpelijk? 

Uiteindelijk trek ik de conclusie 

dat het blijkbaar een volk met een 

geheim is, en dat dit geheim met 

God te maken heeft.”

Waarom-vraag
Segers: “Misschien een moeilijke 

vraag, maar hoe kon u na die 

concentratiekampen in God 

blijven geloven?” 

Vorst: “De waarom-vraag durfde 

ik pas te stellen toen ik veel ouder 

was, maar uiteraard had ik er 

geen antwoord op. Wel lees je in 

de Tenach dat ons volk nog veel 

ergere dingen is aangedaan. Verder 

heeft het voorbeeld van mijn vader 

me enorm geholpen. Ik heb veel 

waardering voor de manier waarop 

hij de Joodse gemeenschap, die 

voor de oorlog uit veertienduizend 

Joden bestond, na de oorlog heeft 

voortgezet, toen er nog maar 

achthonderd waren overgebleven. 

De meesten heeft hij aangeraden 

om naar Israël te emigreren.”

Segers: “Waarom?”

Vorst: “Daar lag hun toekomst. 

Ook vanuit de gedachte: waren we 

maar vóór de oorlog vertrokken.”

Segers: “Raadt u Joodse jongeren 

hetzelfde aan?”

Vorst: “Jazeker. De assimilatie in 

Joodse kring is sterk. Als je Joods 

wilt trouwen, is het aanbod hier 

niet groot, terwijl je voor het Joodse 

leven in Israël alle mogelijkheden 

hebt. Wat niet wil zeggen dat ik hier 

à contrecoeur zit, want ik geloof dat 

ik hier met een opdracht naartoe 

ben gestuurd.”

Segers: "En hoe luidt die opdracht?" 

Vorst: "Ik probeer in mijn contacten, 

zowel met Joodse als met niet-

Joodse personen, mensen aan het 

denken te zetten over het bestaan 

van een Hogere Macht. Dat zie ik 

als mijn levensopdracht. Zo vind ik 

bijvoorbeeld dat Joodse, christelijke 

en vooraanstaande wetenschappers 

van moslimzijde, maar ook niet-

gelovige geleerden, bij elkaar 

moeten komen en verklaren dat 

het evolutiemodel zonder Schepper 

exact-wetenschappelijk helemaal 

niet zo vanzelfsprekend is. Ik vind 

het vaak gewoon onthutsend wat 

er beweerd wordt! In het vervullen 

van mijn levensopdracht heb ik 

daarom een aantal artikelen over 

dit onderwerp geschreven. Zo 

hoop ik in Nederland opgroeiende 

Joodse jongeren tot dieper gevoelde 

Jodendomsbeleving te brengen. 

En ik ben daar volgens mij redelijk 

in geslaagd. Maar, zoals gezegd, 

in Israël zijn de mogelijkheden 

uiteraard veel groter.”

Segers: “Maar begrijpt u dat ik 

het erg zou vinden als de Joodse 

gemeenschap in Nederland ophoudt 

te bestaan? Zeker als antisemitisme 

de reden zou zijn – afschuwelijk 

– maar sowieso: de Joodse 

gemeenschap hoort bij ons land.”

Vorst: “Als antisemitisme de reden 

is, is dat inderdaad verschrikkelijk. 

Maar ik denk dat er altijd wel een 

Joodse gemeenschap in Nederland 

zal blijven. Tot de komst van de 

Masjieach, de Wereld-Verlosser. Wat 

er daarna zal gebeuren?”  Vorst, met 

een milde glimach "Ik hoop dat ik u 

binnenkort antwoord op deze vraag 

zal kunnen geven.” «

Te vinden op 
jodendom-online.nl:

'De Evolutie van de 
Eiffeltoren'

‘Ik draag haar foto 
altijd bij me.’

‘Elke avond draaide mijn vader in de 
keuken het gaskraantje dicht.’

gezin Vorst weer op transport gezet 

bij de ontruiming van het kamp. 

Twee weken lang rijden ze in 

vreselijke omstandigheden dwars 

door Duitsland, waarna ze door de 

Russen bij Tröbitz worden bevrijd. Als 

vijfjarige was hij een nieuwsgierig 

mannetje, wat hij nog steeds is. Dat 

het absurd was wat hij zag, besefte 

hij niet. De gruwelijke verhalen las 

hij pas later.

Wat nu precies de impact van 

die twee bizarre jaren op hem 

is, blijft voor hem zelf ook 

onduidelijk, hoewel daar in zijn 

latere leven af en toe iets van 

doorschemert. “Ik kwam een paar 

jaar geleden aan in Westerbork 

voor een herdenkingsbijeenkomst. 

Ik zat achterin de auto. Een 

verkeersregelaar wees aan waar 

we de auto konden neerzetten, 

toen ik plotseling schreeuwde: 

‘Néé, dat niet!’ Plotseling zag ik de 

marechaussee uit de oorlogstijd weer 

voor me. Dat kwam dus ergens uit 

mijn geheugen. 

En soms, als ik een speci� eke 

brandgeur ruik, denk ik terug aan 

de treinreis. We werden beschoten 

en moesten eruit, diezelfde geur. 

Voor de rest bescherm ik mezelf; 

ik ga Westerbork niet in om alles 

gedetailleerd te bekijken, dan roep ik 

die ellende bij mezelf op. Als God mij 

de mogelijkheid heeft gegeven om te 

vergeten, dan pak ik dat met beide 

handen vast.”

Psalm 126
Segers: “U vertelde in de Ridderzaal 

over die treinreis met uw moeder, 

in 1945, nadat Bergen-Belsen werd 

ontruimd. Na een lange zwerftocht 

overleed zij, waar u bij was. Klopt het 

dat uw vader het u kwalijk nam dat 

u zich dit niet goed kon herinneren?”

Vorst: “Thuis werd niet gesproken 

over wat we hadden meegemaakt 

in Westerbork en Bergen-Belsen. We 

zijn ook nooit meer teruggegaan naar 

het huis waar we toen woonden, die 

periode was voltooid verleden tijd. 

Je had er ook niets aan om erbij stil 

te blijven staan. Niettemin vielen 

me, pas later, een paar dingen op. 

Elke avond draaide mijn vader in 

de keuken het gaskraantje dicht. 

Ik heb nooit gevraagd of begrepen 

waarom. Pas later legde ik de link 

met de gaskamers. Later, toen hij 

geestelijk niet goed meer was, zei 

hij wanhopig tegen mijn broer die 

aan z’n bed zat: ‘Het is dinsdag, het 

is dinsdag, we worden gehaald!’ 

Maar verder hebben we het nooit 

over de oorlog gehad. Er werd 

gewoon niet over gesproken, en 

dat was prima, het voelde niet 

krampachtig.” Eén herinnering werd 

en wordt nog altijd wel gekoesterd: 

“Op bijzondere dagen zingen wij 

Psalm 126 op mama's melodie, haar 

lievelingsmelodie. Ik draag haar foto 

ook altijd bij me."

Jodenhaat
Segers: “Tijdens mijn toespraak 

in de Ridderzaal zei ik dat er 

geen rationele verklaring voor 
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Natuurlijk omdat je beseft dat je daarmee, hoe 

klein misschien ook, mede verantwoordelijkheid 

gaat dragen voor het bestuur van je land. Maar 

ook dat ik ervan overtuigd ben dat mijn leven 

geleid wordt door onze Vader, die dus blijkbaar 

mij op die plaats een tijdje wilde gebruiken.

De weken die volgden werden een rollercoaster 

aan prachtige ervaringen, indrukwekkende 

gebeurtenissen, pittige gesprekken, en ook 

veel collegialiteit en werkplezier achter de 

schermen. Want ik mocht namelijk tijdens het 

zwangerschapsverlof van Stieneke (van der Graaf) 

haar plaats innemen. Inclusief alle portefeuilles, 

werkbezoeken, coalitie-overleggen en niet-

a� atende binnenkomende stroom aan e-mails.

En als er iets is wat me in die 16 weken wel 

is opgevallen, dan is dat de bijzondere positie 

waarin onze partij momenteel verkeert. Met vijf 

Kamerleden en drie bewindspersonen meedoen 

in een coalitie is ontzettend intensief maar biedt 

een unieke kans om op al die punten vooruitgang 

te boeken waar wij dat graag zien. Dat is aan 

de buitenkant niet altijd zichtbaar, maar er zijn 

heel veel besluiten waar de ChristenUnie achter 

de schermen haar inbreng heeft mogen leveren. 

Waar wij dan keer op keer de notie inbrengen 

van het bestrijden van onrecht, opkomen voor 

wat kwetsbaar is en goed zorgen voor wat ons is 

toevertrouwd.

In de tweede week van mijn Kamer lidmaatschap 

mocht ik meedoen aan het debat over de moord 

op Anne Faber. Indringend om te moeten 

concluderen dat er in het detentieverloop 

van haar moordenaar fouten zijn gemaakt. 

Aangrijpend ook, om je te realiseren dat ze 

wellicht nog geleefd had, als de risico’s net iets 

anders waren ingeschat. Maar voor mij ook 

het besef dat we in een wereld leven waar het 

kwaad altijd aanwezig is en we niet altijd volledig 

kunnen voorkomen dat mensen elkaar op deze 

manier zo ontzettend veel verdriet aandoen.

Inmiddels ligt deze bijzondere periode weer 

achter me en ben ik weer aan de slag gegaan 

in de gemeenteraad van Rhenen en mijn werk 

als adviseur in het bedrijfsleven. Maar één ding 

weet ik nu, en dat is dat Stieneke de mooiste 

portefeuille heeft van allemaal. Ik wens haar 

heel veel succes, sterkte, plezier en zegen om 

alles weer op te pakken!

Nic� Dro�t
Tweede Kamerlid (tijdelijk) 

ChristenUnie 

  @nicodrost 

Op 26 maart 2019 werd ik beëdigd als Tweede 

Kamerlid namens de ChristenUnie. Ik denk 

dat het een van de meest indrukwekkende 

momenten uit mijn leven was.

Mijn tijd in de �weede Kamer

mijn beëdiging in de
 tweede kamer

mijn beëdiging in de
 tweede kamer

met de christenunie-
kamerleden tijdens mijn 

laatste werkdag

Op 25 april 2019 is onze dochter 
Lievine geboren. Mijn man, 
Harmen, en ik zijn zo dankbaar 
dat we haar hebben mogen 
ontvangen om voor te zorgen en 
lief te hebben. Het wonder van 
het nieuwe leven ervaren we 
als Godsgeschenk waar we diep 
van onder de indruk zijn. In de 
afgelopen maanden hebben we 
elke dag volop genoten van ons 
mooie lieve meisje. We leren haar 
steeds beter kennen en het is een 
voorrecht om van dichtbij te zien 
hoe zij de wereld ontdekt. 

Tijdens mijn zwangerschap 
ervoer ik al hoeveel medeleven en 
gelukwensen ik kreeg. Harmen en 
ik zijn na de geboorte overweldigd 
door de vele felicitaties en lieve 
woorden die we hebben mogen 
ontvangen. Ik wil u daarvoor ook via 
deze weg heel hartelijk bedanken.  

Het was heerlijk om tijdens de 
periode van het zwangerschaps-
verlof veel tijd door te brengen met 
elkaar als gezin, en tijd te hebben 
voor familie en vrienden. Daar heb 
ik echt van kunnen genieten. 

Op het moment dat u dit leest ben 
ik weer terug als Kamerlid. Na een 
periode van rust heb ik met veel 
zin en energie het stokje weer 
overgenomen van Nico Drost. Het 
was mooi om te zien hoe hij met 
veel enthousiasme het werk in de 
Kamer vervulde, de portefeuille 
was bij hem in goede handen. 
Heel veel dank daarvoor! Ik wens 
Nico veel succes en zegen bij 
het hervatten van zijn taken in 
Rhenen.

Stieneke van der Graaf
Tweede Kamerlid ChristenUnie

Godsgeschenk
Het was heerlijk om tijdens de 
periode van het zwangerschaps-
verlof veel tijd door te brengen met 
elkaar als gezin, en tijd te hebben 
voor familie en vrienden. Daar heb 
ik echt van kunnen genieten. 

GodsgeschenkGodsgeschenk



Altijd wel een
ChristenUnie-
raadslid 
in de buurt
Wie hier in het West-Groningen 

met de ChristenUnie in 

Westerkwartier om tafel zit, zal 

het niet snel opvallen dat de 

huidige samenstelling van de 

fractie nog vers is. De raadsleden 

die hier op landgoed Nienoord 

bij elkaar zitten, wisselen elkaar 

tijdens het interview af alsof 

ze het al jaren doen. Er wordt 

aangevuld, beaamd, aangescherpt 

en zeker ook gediscussieerd. 

En veel gelachen, steeds weer 

komt de humor om de hoek 

kijken. Een gemeenschappelijke 

deler in een toch wel heel 

gevarieerd gezelschap.

v.l.n.r. peter, arina, 

jacqueline en koos
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Nieuwe groep
Arina Havinga herkent dat: “We zijn als groep 

inderdaad best gevarieerd. Onze gemeente bestaat 

na de herindeling en verlate verkiezingen pas sinds 

januari. Dan kom je dus met een nieuwe groep aan 

tafel te zitten. Het zijn allemaal andere mensen met 

andere kwaliteiten en specialiteiten waardoor je elkaar 

echt aanvult. We wonen bijvoorbeeld heel erg verspreid 

over onze nieuwe gemeente. Dat is ook waarom de 

mensen ons goed weten te vinden. Er woont altijd wel 

een ChristenUnie raadslid in de buurt.”

De gemeente in
Gemeente Westerkwartier is dus begin dit jaar 

ontstaan uit de gemeentes Grootegast, Leek, Marum 

en Zuidhorn. Allemaal kleinere gemeentes die nu 

samen Westerkwartier heten. En daarom is het des 

te bijzonderder om met maar liefst zes zetels plaats 

te hebben in de raad en het college. Koos Siegers 

zegt daarover: “Eerder zaten de meesten van ons bij 

een andere gemeente. Ik zat bijvoorbeeld met twee 

mensen in de raad. Dan kun je dus heel weinig buiten 

de deur gaan. Nu kunnen we ook echt de gemeente 

intrekken. We doen veel werkbezoeken, er zijn altijd 

wel drie of vier mensen beschikbaar.” 

Fractievoorzitter Peter Holsappel voegt toe: “Dat 

past ook bij de regio. Hier is gemeenschapszin heel 

belangrijk. Er is veel verenigingsleven, er zijn veel 

dorpshuizen. Daarom is het ook belangrijk dat we 

dicht bij de burger staan.”

Grootste partij
Volgens de raadsleden staat de ChristenUnie niet 

alleen intern maar ook extern bekend als een 

samenbindende partij. Na de herindeling waarbij 

Westerkwartier een nieuwe gemeente werd, kwam de 

ChristenUnie samen met de lokale VZ Westerkwartier 

(partij voor Veiligheid en Zorg) als grootste uit de bus. 

Volgens Siegers is het een uitdaging om met een 

relatief onbekende lokale partij plaats te nemen in 

het college. “Als ChristenUnie maak je een gedegen, 

goed onderbouwd programma van 34 pagina’s. Dan 

komt VZ met anderhalf A4’tje met steekwoorden. 

Elkaar daarin vinden blijft interessant. Maar wel goed 

om een oppositiepartij nu verantwoordelijkheid te 

laten nemen.”

Ledenwervers
Afgaande op het ledenaantal lukt het de ChristenUnie 

in elk geval wel om dichtbij te staan. De afdeling 

heeft een opvallend groot aantal leden, en volgens 

de raadsleden komt de eer van dat succes toe aan 

de twee mannen die leden werven: Ebe en Arie. 

Jacqueline Dijkstra: “Zij staan letterlijk bij mensen op 

de stoep. Als er nieuwe christenen komen wonen dan 

zijn ze er. Eerst een keer kennismaken en dan nog een 

keer om verder door te praten.” Koos Siegers is ook 

onder de indruk van de manier waarop de mannen 

zich verdiepen. “Dan zeggen ze: 'Hé Koos, zijn jouw 

ouders ook al lid van de ChristenUnie?' Ik vind dat 

mooi. En mijn ouders zijn inmiddels inderdaad lid.” 

Ook de dochter van Arina en de man van Jacqueline 

zijn zo lid geworden.

Degelijk, betrouwbaar, nuchter
Op de vraag waarom zoveel mensen ervoor kiezen 

om op de ChristenUnie te stemmen, antwoordt Arina 

Havinga. “We liften ook mee op het landelijke succes. 

En we hebben een goed imago, ook hier in de regio. 

Degelijk, betrouwbaar, nuchter.” Peter Holsappel 

grinnikt. “Nog even en het is saai.” Jacqueline Dijkstra 

springt daar onmiddellijk op in: “Ook in een goed 

huwelijk krijg je een beetje sleur. Dat wil helemaal 

niet zeggen dat het een slecht huwelijk is. We zijn 

gewoon geen ‘hype’ partij. We leggen niet op alle 

slakken zout en springen niet in alle discussies om 

maar aandacht te krijgen.” 

Het spel scherper spelen
Dat je als partij ook té grondig kunt zijn, heeft de 

ChristenUnie Westerkwartier ook gemerkt. Peter 

Holsappel zegt daarover: “We mogen dat spel 

scherper spelen. We moeten leren nog politieker 

te zijn en tegelijk die mooie eigenschappen niet te 

verliezen. We mogen meer publiciteit halen door te 

laten zien dat we er bovenop zitten. 

Een goed voorbeeld is een recente motie. Als 

ChristenUnie waren we er al mee bezig maar werden 

ingehaald door GroenLinks. Achter de schermen komt 

dat wel goed, maar voor de beeldvorming is het goed 

jezelf sneller in zo’n debat te laten zien.” 

Toverwoord
In de toekomst bouwt de partij voort op het succes 

van de afgelopen tijd. Met als toverwoord ‘relatie’. 

Naar de burger, naar de raad en binnen de fractie. 

Arina Havinga: “We zijn allemaal trots op ‘ons’ 

Westerkwartier en willen ons daar heel hard voor 

inzetten.” Jacqueline Dijkstra voeg er nog aan toe: 

En daarin mogen we best zichtbaarder zijn. Dat we 

staan voor wat we zeggen en doen. En trots zijn op de 

kwaliteit die we leveren.”

Fractievoorzitter 

Directeur Gomarus 

college VMBO en 

praktijkonderwijs

 Peter Holsappel 

Adviseur 

studieloopbaan bij 

ROC Friese Poort 

Ondernemer - Savor

 Jacqueline Dijkstra 

Ondernemer - 

Uitzendbureau 

technisch personeel

 Koos Siegers 

 

Makelaar

 Arina Havinga 

Waarom heeft de ChristenUnie 
meer leden nodig?
Zonder onze leden zou de ChristenUnie 

niet bestaan. Veel medewerkers van de 

partij worden betaald met de contributies 

van leden. En wist u dat de ChristenUnie 

subsidie ontvangt voor elk lid? Onze leden 

maken het zo mogelijk dat onze politici 

ondersteuning krijgen, dat we nieuw talent 

kunnen opleiden en dat we herkenbare 

campagnes kunnen voeren. Als het 

ledenaantal groeit kan de ChristenUnie 

dus meer werk verzetten. 

Helpt u ons om nieuwe leden te werven? 
Kijk op de achterkant of verwijs mensen 

door naar christenunie.nl/welkom voor 

meer informatie. 

Dank voor uw steun!

  “Zij staan letterlijk bij mensen op  

  de stoep. Als er nieuwe christenen  

  komen wonen dan zijn ze er.”   
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 Open Dag & Opwekking 
 Met veel plezier kijken we terug op de Open Dag in de Tweede Kamer 

 (25 mei) en onze aanwezigheid tijdens Opwekking (begin juni). Wat � jn dat er  

 zo veel mensen langs gekomen zijn! Gelukkig hebben we de foto’s nog. 

Kijk voor alle foto’s 

op de Facebookpagina 

van de ChristenUnie
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Nieuwe kansenNieuwe kansenNieuwe kansenNieuwe kansenNieuwe kansen
Update vanuit Europa

ADVERTORIAL

Na de Europese verkiezingen van 23 mei 

begon voor ons in het Europees Parlement 

het belangrijke - en ingewikkelde - proces van 

fractievorming. Na de verkiezingen zijn er altijd 

grote verschuivingen en verhuizingen binnen de 

vele Europese fracties, en wij hebben geprobeerd 

om daar zo goed mogelijk op in te spelen.

Al voor de start van de campagne had ik 

aangekondigd dat het vanwege de vele inhoudelijke 

verschillen voor mij geen optie is om in de ECR-

fractie samen te werken met Forum voor Democratie. 

Daarom ben ik samen met mijn nieuwe collega 

Bert-Jan Ruissen van de SGP op zoek gegaan naar een 

voor ons beide acceptabel politiek onderkomen. Maar 

het bleek erg lastig om een plek te vinden die voor 

onze beide partijen haalbaar was. Tegelijk hebben 

we daarom diverse gesprekken gehad met andere 

partijen om een geheel nieuwe fractie te starten, 

maar ook dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. 

ChristenUnie en SGP hebben veel overeenkomsten. 

Tegelijkertijd zijn we ook twee verschillende 

partijen, met beide een eigen positie in het politieke 

landschap, die zich beide op een eigen manier tot 

bepaalde politieke ontwikkelingen verhouden. Helaas 

zijn onze wegen daarom uiteengegaan. Ik heb mij 

aangesloten bij de EVP - een Europese politieke partij 

van christendemocratische en conservatieve partijen 

– en collega Ruissen is bij de ECR gebleven. Maar we 

blijven samenwerken om het christelijke geluid in 

Europa te laten klinken. 

Voor de ChristenUnie is het allerbelangrijkste dat 

wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal 

geluid kunnen laten horen. Dat we een verhaal 

kunnen vertellen dat mensen niet verdeelt, maar 

verbindt. Een verhaal waarbij zorg voor de schepping 

hoog in het vaandel staat. Dat de Europese Unie niet 

nog groter wil optuigen of juist af wil bouwen, maar 

verbetert. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie 

de ruimte heeft om dat in de EVP ook te kunnen doen.

Eén van die plekken waar de ChristenUnie en SGP 

blijven samenwerken is in de nieuwe EP-Commissie 

Visserij. Bert-Jan en ik zitten daar beiden in. Namens 

de EVP ben ik zelfs naar voren geschoven als eerste 

vicevoorzitter, wat ons veel meer invloed geeft dan 

in de vorige periode. En dat is erg belangrijk, want de 

visserij in Europa staat onder druk. Samenwerken en 

een stevig geluid laten horen voor de Nederlandse 

vissers, is essentieel. 

Ook heb ik me aan kunnen sluiten bij de 

Mensenrechtencommissie van het Europees 

Parlement, die onder andere gaat over de vrijheid 

van godsdienst. Met de schrikbarende toename 

van christenvervolging wereldwijd is dat ook een 

belangrijk onderwerp waar ik me de komende 

jaren mee bezig wil houden. Kortom, in dit nieuwe 

mandaat zijn er ondanks de complexe start toch ook 

weer veel nieuwe kansen. 

Peter van Dalen
Europarlementariër ChristenUnie

“Ik wil een ruimteschip meenemen van een andere planeet om de straten 
schoon te maken, zodat de kinderen niet ziek worden.” - Justin (Ecuador)
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Ze komt uit Nigeria, woont nu vijftien jaar in Nederland, is 

getrouwd met een Nederlandse man en ze is helemaal verliefd 

op Achterhoek. “Dit is ons thuis”, zei ze tegen haar man, toen ze 

daar voor het eerst kwam. En nu woont ze in Ulft, Gelderland. 

Een groter verschil met het enorme Lagos, de voormalige 

hoofdstad van Nigeria, waar ze opgroeide, is bijna niet denkbaar. 

Het is juist de kennis van beide werelden die Patience 

Mayaki-van der Horst - namens de ChristenUnie 

nummer 18 op de lijst voor de laatste Europese 

Parlementsverkiezingen - in wil zetten voor het debat 

over de toekomst van Europa. Een toekomst die, of we 

dat nu willen of niet, volgens haar sterk verbonden 

is met die van Afrika, want er blijven Afrikaanse 

jongeren komen, op zoek naar een beter leven. Heel 

logisch vindt Mayaki: “Volgens de verwachtingen 

zal Afrika in 2050 2,5 miljard inwoners hebben, dat 

betekent dat één op de vier mensen op de wereld 

Afrikaan zal zijn. En zolang de economische groei 

van Afrika stagneert, zullen jonge mensen die 

levensgevaarlijke reis blijven maken, door de Sahara, 

over de Middellandse Zee. Omdat ze niets te verliezen 

hebben. Wat zij willen is een beter leven, kwaliteit 

van leven, net zoals wij allemaal. En als ze dat niet 

kunnen krijgen waar ze wonen, zullen ze migreren.” 

“Het verbaast me elke keer weer dat het 

migratiedebat nooit gaat over de echte oorzaak. En 

die oorzaak is armoede. Dat is de reden waarom men 

naar Europa wil. Afrika heeft simpelweg zelden het 

juiste klimaat voor jonge, dynamische, getalenteerde 

mensen om een leven op te bouwen. En waarom 

niet? Bijvoorbeeld omdat Afrika geen betrouwbaar 

elektriciteitsnetwerk heeft. Driekwart van het 

continent heeft geen goede stroomvoorziening. En nu 

stel ik jou een fundamentele vraag: Wat gebeurt er als 

hier in Nederland twee dagen lang geen elektriciteit 

is? Dan gebeurt er niks. Helemaal niks. Dan wordt er 

niet gewerkt, er is dan geen economische activiteit. 

Dat is een belangrijke reden waarom Afrika arm 

blijft. Ja, er is corruptie, er is geweld, maar de oorzaak 

die daaronder ligt is armoede. En die armoede is 

grotendeels gevolg van iets wat Nederland allang 

prima voor elkaar heeft: stroom.” 

Interview met Patience Mayaki-van der Horst

“Geef een kapster in Lagos 
een stopcontact. Dan denkt 
ze niet meer aan Europa.”

“Ja, ik heb hoop. 

Hoop en vertrouwen in 

mijn eigen generatie.” 
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Hoop en vertrouwen in Hoop en vertrouwen in 

mijn eigen generatie.” 



Investeer, adviseert Mayaki, via de private sector in 

een continent als Afrika en het aantal migranten zal 

afnemen. Zorg ervoor dat ze zich in hun eigen land 

kunnen ontwikkelen en pro� teer vervolgens van de 

groeiende Afrikaanse economieën. “Geef een kapster 

in Lagos een stopcontact voor haar haardroger en 

binnen twee jaar opent ze nog vier kapsalons. En dan 

denkt ze helemaal niet meer aan migreren.”

“Genoeg zon in Afrika”, vul ik aan. “Now we’re 

talking!” roept ze. “Weet je dat alleen al de Congo-

rivier genoeg hydropower zou kunnen leveren om 

een groot deel van Afrika van stroom te voorzien?!” 

Een goed wegennet en spoornetwerk, dat is ook 

erg belangrijk voor de economische ontwikkeling 

van Afrika. Minder dan 20% van Afrika’s vruchtbare 

landbouwgrond wordt om die reden gebruikt, 

want nu bederft de helft van de oogst door een 

slecht wegennet, een gebrekkig spoornetwerk                 

gebrek aan koele opslagruimten. “Ken je Bronkhorst?” 

vraagt Mayaki. “Het kleinste stadje van Nederland. 

En ik reed erheen over een asfaltweg!” 

“Dus…. als jij keizerin van Europa was, wat zou je dan 

doen?” vraag ik en als Patience uitgelachen is, zegt ze: 

“SDG 17- Partnerships. Dit betekent samenwerken om 

landen met lage inkomens te ontwikkelen zodat ze 

uit de armoede geraken. Uiteindelijk zal dit de druk 

op de migratie hier in Europa verlagen omdat meer 

mensen zichzelf kunnen bedruipen.”

Na haar studie Bos- en Natuurbeheer, die ze 

combineerde met een studie Financieel Management, 

kon Patience via een beurs van de Europese Unie 

naar de universiteit in Wageningen. Daarna ging ze 

werken bij FMO, een bank die investeert in duurzame 

projecten in ontwikkelingslanden. “Je hebt een 

droombaan!” zeg ik tegen haar, want hoe ‘nuttig’ en 

‘hands on’ wil je het hebben? Toch wil Patience de 

politiek in: “Daar worden de beslissingen genomen. 

Daar wordt het gesprek gevoerd. Ik wil aan die tafel 

zitten. Juist ook als christen en als vrouw.”

Collega’s zeggen het vaak tegen haar: “Patience, 

je hebt een visie. Je spreekt vanuit je hart. En je 

inspireert mensen. Laat je stem horen en ga ervoor.” 

En dat doet ze: “Ik ben niet bang om kwesties op tafel 

te leggen. Ik wil teruggaan naar de grondoorzaken 

en het probleem daar aanpakken. We moeten sneller 

handelen, innovatief denken en als landen elkaar 

helpen ontwikkelen.”

De Europese Unie is wel aan hervorming toe, peinst 

Mayaki hardop. “Een verdeeld huis kan niet blijven 

staan. Er is een duidelijke visie nodig, zeker als 

het gaat om buitenlandse politiek en dat kan best 

samengaan met de soevereiniteit van de lidstaten.” 

Overigens is er binnen de EU ook genoeg te doen, 

vindt Mayaki: “Bijvoorbeeld op het gebied van 

klimaatverandering. De kolencentrales moeten weg. 

Het spoornetwerk tussen EU-landen zou verbeterd 

moeten worden zodat vliegen minder aanlokkelijk 

wordt. Een ander voorbeeld is migratie binnen de EU. 

In het oosten moet er geïnvesteerd worden, om de 

migratie naar het westen te verminderen.”

Aan ideeën en oplossingen geen gebrek, maar, vraag 

ik aan Patience, heb je ook de hoop dat het lukt? Dat 

er stappen in de goede richting gezet gaan worden? 

“Ja, ik heb hoop. Hoop en vertrouwen in mijn eigen 

generatie.” Ik zie zoveel jonge mensen met goede 

ideeën die geïnspireerd zijn om het verschil te maken. 

Als we hun de ruimte geven, als zij aan tafel komen 

zitten, dan kan er echt wat gaan gebeuren.”

Voor ik afscheid neem, vertelt Patience mij nog snel dat 

ze blij is met de ChristenUnie: “Het is voor mij de juiste 

partij, ik kan mezelf er helemaal kwijt. Niet alleen 

mijn professionele kennis en vaardigheden, maar ook 

mijn geloof, mijn waarden. Ik hoef niets te verbergen, 

iedereen weet meteen waar mijn partij voor staat en 

waar ik dus voor sta. Mijn kerk op de universiteit in 

Nigeria heette trouwens Christian Union, grappig hè?”

TERUGBLIK

 Provinciale Verkiezingen 2019  Europese Verkiezingen 2019 

 voor ChristenUnie-SGP 

Verkiezingen 2019
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De ChristenUnie heeft in de 11 provincies 

waar we zelfstandig meededen 353.443 

stemmen gekregen. In Noord-Brabant, 

waar de ChristenUnie een gezamenlijke 

lijst met de SGP had, heeft deze combilijst 

19.446 stemmen gekregen.

Hoogste aantal stemmen ooit bij de 

Europese Verkiezingen

De gecombineerde lijst van 

ChristenUnie-SGP was bij deze 

Europese Verkiezingen de 

grootste partij in 50 gemeenten.

De ChristenUnie 

zit nu in zeven 

provincies in het 

bestuur. Vóór 

de verkiezingen 

waren dat er vier.

Dankzij de groei 

in provincies 

groeide de 

ChristenUnie 

in de Eerste 

Kamer naar vier 

senatoren. 
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SDG staat voor Sustainable Development 

Goals. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

zijn in 2015 door de Verenigde Naties 

aangenomen en op de agenda gezet. Doel 17 

luidt: ‘Versterk de implementatiemiddelen 

en revitaliseer het wereldwijd partnerschap 

voor duurzame ontwikkeling’.

SDG 17

“Mijn kerk op de universiteit 
in Nigeria heette trouwens 

Christian Union, grappig hè?”
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GASTCOLUMN

Soms zijn er cliënten bij Stichting De Haven waar 

ik stil van word. Wat me raakt is de tatoeage zelf. 

Maar nog veel meer de plek waarop hij staat, zo vlak 

bij haar gezicht. Waar in haar ‘carrière’, in wat we 

sinds de legalisering van prostitutie heel gewoontjes 

‘sekswerk’ zijn gaan noemen, is deze tatoeage 

gezet? Was het dwang of haar eigen reactie op het 

geweld dat bijna alle vrouwen in de prostitutiesector 

meemaken? Als ik niet oppas, peins ik te lang. 

Hoe komt dit vleesmes zo de� nitief in haar nek 

gegraveerd? 

Ik ken Imkes verhaal verder niet en weet niet of 

ze gelooft in God. Ik weet ook niet hoe ze in de 

prostitutie is gekomen. Soms duurt het jaren voor 

vrouwen het achterste van hun tong laten zien. Suzy 

kennen we bijvoorbeeld al een jaar of zes. Al die 

jaren konden we niet meer betekenen dan een kort 

praatje in haar peeskamer. Een knuffel, een grap, een 

bemoediging. Meer niet, zo leek het. De echte waarde 

van al deze contacten laat zich vaak pas achteraf 

inschatten. Pas kort geleden kwam haar ware verhaal 

boven water. Bij Erzsébeth, één van onze trouwe 

veldwerkers, stortte Suzy haar hart uit. Na haar 

aangifte van mensenhandel begon het zware traject 

pas echt. Hoe lang nog?!

In de bijbel lees ik dat er een dag komt waarop ik God 

‘van aangezicht tot aangezicht’ zal zien. Gezichten 

bij elkaar- ik zal Hem letterlijk in de ogen kijken en 

Hij zal mij zien. Max Lucado schrijft er heel beeldend 

over. Eens zie ik de ogen van degene die mij altijd 

al zag. Ik zie de oren van degene die alle klachten 

hoorde, ik zie de lippen waarover bevelen klinken die 

de wereldgeschiedenis bepalen. 

Het troost mij dat wij tot die tijd Imke en Suzy in de 

ogen mogen kijken. We mogen voorbij uiterlijkheden 

kijken en doen ons uiterste best hen te zien. Niet 

zoals hun klanten hen bekijken, die met hun ogen 

het lichaam van top tot teen keuren en dan de 

prijsonderhandeling beginnen. Maar gewoon, van 

vrouw tot vrouw. Suzy en Erzsébeth, Imke en Eva.

Ook Imke zal op een dag oog in oog komen te staan 

met onze goede God. Hij ziet voorbij haar messen en 

maskers. Hij heeft zelf geen wapens nodig om haar 

muren van zelfbescherming af te breken. Als Hij haar 

aankijkt, komt Zijn gezicht heel dichtbij. En als Hij 

dan Zijn handen naar haar ogen brengt om Imkes 

tranen uit haar ogen te wissen, zullen Zijn hand en 

pols haar nektatoeage aan het zicht onttrekken. Dan 

telt alleen het oogcontact. 

 Eva Wielenga 
 Algemeen manager van 

 Stichting De Haven

 Deze christelijke stichting biedt hulpverlening aan vrouwen 

die werken in de prostitutie. De Haven levert veldwerk, 

maatschappelijk werk, hulp bij uitstappen, taalles, 

jobcoaching en maatjestrajecten. 

De namen en details van Imke en Suzy zijn omwille 

van de privacy aangepast.

Zien
Toevallig ben ik degene die de deur voor haar opendoet. Ik kan er met geen mogelijkheid omheen. 

De tatoeage is zó zichtbaar: een groot zwart ingekleurd mes met gotische uitstraling bedekt 

een groot deel van haar nek. De punt recht op haar slagader gericht. Deze vrouw komt voor 

hulpverlening. Ik doe de deur alleen maar open en moet even slikken. ‘Dag Imke, kom binnen’. 

ADVERTENTIES

Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes 
jaar mee met het inkoopcollecti ef Energie 
Voor Kerken.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in 
bij Greenchoice, de huidige 
energieleverancier van het 
collecti ef.

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op www.energievoor-
kerken.nl of neem contact op met Sonja Boer 
van Hellemans Consultancy: 030 767 01 21 / 
boer@hellemansconsultancy.nl

Het collecti ef Energie Voor Kerken is een initi ati ef van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans 
Consultancy.

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  voor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

LUISTER VIA GROOTNIEUWSRADIO.NL • DE GROOT NIEUWS RADIO APP • DAB+

BIJ JORIEKE
luister van ma-do 

tussen 10-12 uur

GROOT
JIJ AL

NIEUWS 
RADIO?
Het christelijke 

radiostation 

van Nederland
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‘sekswerk’ zijn gaan noemen, is deze tatoeage 

gezet? Was het dwang of haar eigen reactie op het 

geweld dat bijna alle vrouwen in de prostitutiesector 

meemaken? Als ik niet oppas, peins ik te lang. 

Hoe komt dit vleesmes zo de� nitief in haar nek 

gegraveerd? 

Ik ken Imkes verhaal verder niet en weet niet of 

ze gelooft in God. Ik weet ook niet hoe ze in de 

prostitutie is gekomen. Soms duurt het jaren voor 

vrouwen het achterste van hun tong laten zien. Suzy 

kennen we bijvoorbeeld al een jaar of zes. Al die 

jaren konden we niet meer betekenen dan een kort 

praatje in haar peeskamer. Een knuffel, een grap, een 

bemoediging. Meer niet, zo leek het. De echte waarde 

van al deze contacten laat zich vaak pas achteraf 

inschatten. Pas kort geleden kwam haar ware verhaal 

boven water. Bij Erzsébeth, één van onze trouwe 

veldwerkers, stortte Suzy haar hart uit. Na haar 

aangifte van mensenhandel begon het zware traject 

pas echt. Hoe lang nog?!

In de bijbel lees ik dat er een dag komt waarop ik God 

‘van aangezicht tot aangezicht’ zal zien. Gezichten 

bij elkaar- ik zal Hem letterlijk in de ogen kijken en 

Hij zal mij zien. Max Lucado schrijft er heel beeldend 

over. Eens zie ik de ogen van degene die mij altijd 

al zag. Ik zie de oren van degene die alle klachten 

Toevallig ben ik degene die de deur voor haar opendoet. Ik kan er met geen mogelijkheid omheen. 

De tatoeage is zó zichtbaar: een groot zwart ingekleurd mes met gotische uitstraling bedekt 

een groot deel van haar nek. De punt recht op haar slagader gericht. Deze vrouw komt voor 

hulpverlening. Ik doe de deur alleen maar open en moet even slikken. ‘Dag Imke, kom binnen’. 
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HUISKAMERGESPREKKEN HUISKAMERGESPREKKEN

Klimaat, sociale ongelijkheid en migratie: over die vraagstukken 
bestaat veel onenigheid in Nederland. Ze zijn soms zelfs reden voor 
verdeling. En dat terwijl Nederland juist nu verbinding nodig hee�  

én concrete antwoorden. Tijdens een serie huiskamergesprekken zoekt 
Gert-Jan Segers het gesprek met wie hierover wil meedenken. 

De huiskamergesprekken worden omlijst door een afwisselend programma van lezingen door deskundige 

sprekers, muziek en ontmoeting. Alle ingrediënten staan daarbij in het teken van het thema van die 

avond. De afsluitende borrel biedt veel gelegenheid voor ontmoeting. En wilt u voorafgaand aan het 

avondprogramma alvast het gesprek zoeken? Neem dan, samen met Gert-Jan Segers, deel aan de maaltijd. 

ChristenUnie
Huis gesprekkenkamer-

Grenzen aan gastvrijheid
De toestroom van migranten zet de verhoudingen in onze samenleving op scherp. De 

Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Maar in 

hoeverre kan ons land die migratiestromen aan? ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers 

nodigt u uit met hem mee te denken over de kaders voor een rechtvaardig migratiebeleid. 

Wa t is de draagkracht van onze samenleving? Waar is ruimte voor gastvrijheid, en waar 

loopt die gastvrijheid tegen een grens aan?

Vrijdag 8 november | Met Paul Scheffer | Bethelkerk, Den Haag | 19.30 - 22.15 | 

Entreekaart: € 12,50 (Entree jongeren tot 29 jaar: € 7,50)

Terugblik op de eerste avond 

Vrijdagavond 7 juni was Gert-Jan Segers te gast 

in een grote Rotterdamse 'huiskamer', waar 

hij met ongeveer 100 mensen in gesprek ging 

over ongelijkheid in Nederland. Het was een 

boeiende avond met inspirerende bijdragen 

van Bas Jacobs, Dick Couvee, Eppo Bruins en 

veel andere gasten. 

  Kijk voor meer informatie & aanmelden op christenunie.nl/huiskamergesprekken  
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om het maken van het magazine te 
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Het volgende ChristenUnie magazine 

verschijnt in december 2019

Lidmaatschap

Het lidmaatschap valt samen 

met het kalenderjaar. Opzeggen 

kan alleen schriftelijk voor 30 

november bij de leden administratie:

ledenadministratie@christenunie.nl

Alle mutaties worden door de 

leden administratie per e-mail of 

per post aan u bevestigd. 

Persoonsgegevens en privacy

De ChristenUnie gaat zorgvuldig 

om met uw persoonsgegevens. 

Meer informatie hierover in onze 

privacyverklaring op christenunie.

nl/privacyverklaring. Vragen 

of bezwaar? Mail of bel met 

het partijbureau.

Giften

De ChristenUnie 

steunen met uw gift? 

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 

t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
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Agenda

5 oktober 2019 
Groen Geloven
Met het evenement Groen Geloven 

willen de initiatief nemers (waaronder 

de ChristenUnie) christenen en 

geloofsgemeenschappen laten 

ontdekken wat de volgende stap is 

naar een duurzame levensstijl.

  Zwolle

  groengelovig.nl 

8 november 2019
WI-Huiskamergesprek 
‘Grenzen aan gastvrijheid’ 
Discussieavond met o.a. Gert-Jan 

Segers over vragen als: Wat is de 

draagkracht van onze samenleving 

en waar liggen de grenzen van onze 

gastvrijheid? 

  Den Haag

  christenunie.nl/

huiskamergesprek 

23 november 2019
Partijcongres
Met o.a. een overdenking, diverse 

gastsprekers en een speech van 

Gert-Jan Segers. U bent als lid 

hier van harte welkom om mee te 

denken, mee te stemmen en om 

onze politici en andere leden te 

ontmoeten.

  Utrecht

  christenunie.nl/congres

23 november 
partijcongres, 
schrijf het 
vast in uw 
agenda!

ook Deze kamerleden zijn 

te volgen op instagram:

naar een duurzame levensstijl.

Op de hoogte blijven van 
het laatste ChristenUnie nieuws?

Dit ChristenUnie magazine verschijnt drie keer per 

jaar. Wilt u echter vaker updates, foto’s en nieuwtjes 

van de ChristenUnie ontvangen? Volg ons dan 

bijvoorbeeld ook via de volgende kanalen:

Op Facebook plaatsen we belangrijk nieuws, columns, foto’s, video’s of evenementen.

Volg ons via facebook.com/christenunie of facebook.com/gertjansegersCU. Ook de andere 

vier Kamerleden hebben een eigen pagina, als u op Facebook op hun naam zoekt kunt u 

hen vinden en volgen.

Volg ons via @christenunie voor de leukste foto’s, videofragmenten en Stories direct 

vanuit Den Haag.

Elke maand krijgt u van Gert-Jan Segers een email vanuit Den Haag, met daarin o.a. 

het laatste nieuws, uitnodigingen voor evenementen en vacatures. 

Aanmelden kan via christenunie.nl/nieuwsbrief

1. Facebook

2. Instagram

3. Nieuwsbrief van Gert-Jan Segers

 @gjmsegers  @carla_dik_faber  @eppobruins  @stienekevdgraaf 
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Segers over vragen als: Wat is de 

draagkracht van onze samenleving 
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gastvrijheid? 

  Den Haag

  christenunie.nl/

huiskamergesprek 

23 november 2019
Partijcongres
Met o.a. een overdenking, diverse 

gastsprekers en een speech van 

Gert-Jan Segers. U bent als lid 

hier van harte welkom om mee te 

denken, mee te stemmen en om 

onze politici en andere leden te 

ontmoeten.

  Utrecht

  christenunie.nl/congres



Gezocht:
Nieuwe ChristenUnie-leden

Dankzij u bestaat de ChristenUnie. Veel van u steunen ons al jaren, dank voor 
uw trouwe steun! Met uw contributie trainen we politiek talent, betalen we onze 

campagnes en nemen we mensen aan die onze politici in deze drukke periode 
ondersteunen. Per lid krijgt de ChristenUnie óók nog eens subsidie: elk lid telt dus 

dubbel. Met meer leden kunnen we dus nog meer werk verzetten!

Wilt u ons daarom helpen het aantal leden te laten groeien?

Vraag bevriende ChristenUnie-stemmers 
om het lidmaatschap te overwegen.

Een hoofdlid betaalt € 13,78 
per kwartaal.

Vraag uw gezinsleden om, net als u,
 lid te worden.

Een extra lid op hetzelfde adres 
betaalt € 7,- per kwartaal.

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

Welkomstcadeau voor nieuwe leden:

Het boek Waarom doe ik dit in vredesnaam 

van Gert-Jan Segers




