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VOORWOORD INHOUD

Eenheid onder christenen maakt 

altijd blij. Er gaat een bijzondere 

getuigenis van uit en het biedt kansen 

om energie positief in te zetten. Dat 

geldt voor kerken, maar ook voor een 

politieke partij als de ChristenUnie. 

Ik ben blij met de brede schakering 

van christenen die ik binnen onze 

partij tegenkom. Vooral ook omdat 

we elkaar vinden in een groot 

verlangen om vanuit onze christelijke 

levensovertuiging ons dienstbaar op te 

stellen naar de samenleving. 

Wat heeft onze samenleving dat hard 

nodig: betrokken mensen die er willen 

zijn voor de ander. Wat een geweldige 

kansen krijgen we dan juist ook in deze 

tijd. Om deze kansen te benutten is 

het van belang om niet in onderlinge 

verdeeldheid ten onder te gaan, maar 

juist eensgezind samen te werken 

om het goede leven in het dorp, de 

stad, het land waar God ons heeft 

geplaatst te bevorderen. En ook onze 

verantwoordelijkheid te nemen naar 

onze naasten dichtbij en ver weg. 

Ik kijk uit naar een nieuw politiek jaar 

om daar als ChristenUnie iedere dag 

opnieuw weer inhoud aan te geven. In 

afhankelijk aan onze God. Doet u mee?

  arie slob
 Voorzitter Tweede 

Kamerfractie ChristenUnie

  @arieslob

Deze zomer hadden een groot aantal kerken 

in mijn woonplaats Zwolle de kerkroosters in 

elkaar geschoven. Wekenlang werden er om die 

reden gezamenlijke kerkdiensten gehouden. 

Ik heb ervan genoten.  
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Blijf op de 
hoogte van al het 
nieuws over de 
ChristenUnie

Mis nooit meer iets uit de 

christelijke politiek. Geef 

uw e-mailadres vandaag 

door en blijf op de hoogte 

van actueel nieuws, 

vacatures en acties. Ook 

wanneer u de nieuwsbrief 

niet wilt ontvangen stelt de 

ChristenUnie prijs op uw 

e-mailadres. Zo kunnen we 

tijd en geld besparen met 

de administratie rondom 

uw lidmaat schap. U kunt 

zelf eenvoudig uw 

voorkeuren doorgeven.

Geef vandaag eenvoudig 

uw e-mailadres door via 

www.christenunie.nl/email 

of mail naar 

email@christenunie.nl 

 Heeft u geen 
e-mailadres maar 
wilt u wel de 
 maandelijkse 
nieuwsbrief 
ontvangen? Bel dan 

tijdens kantooruren 

met 033-4226969 om 

dit aan ons door te 

geven, dan sturen 

wij u de nieuwsbrief 

op papier toe.
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IN GESPREK

tweede kamerlid

EO-presentator

‘Begin 
jaren 
negentig 
werd 
ik door 
de RPF 
gevraagd 
of ik 
lijsttrekker 
wilde 
worden.’

van hart tot hart

De publiciteit is ze niet vreemd en ze

hebben in hun leven al talloze interviews gegeven 

en vragen beantwoord, maar wat gebeurt er als 

de camera’s uitgaan? Wat als de vragenlijstjes de 

prullenbak in gaan, de stropdassen af en ze elkaar 

een uur of twee ‘gewoon’ ontmoeten? 

Het gebeurde onlangs in een televisiestudio 

en ik zat erbij. Daar, tussen de coulissen, 

hoorde ik een gesprek van hart tot hart over 

eenheid, ‘eensheid’ en hoop voor de toekomst 

van de christelijke beweging in Nederland.

‘Een been naar voren en een onder je kont. 

Dan gaat een bommetje het beste!’ Aan het 

woord is Andries Knevel en hij heeft duidelijk 

zin in de vakantie. ‘We kunnen deze zomer 

voor het eerst echt een tijd weg, omdat 

Knevel en Van den Brink niet meer draait.’ 

Van Den Haag naar Hilversum en 
vice versa
Het lijkt volstrekt logisch dat Andries de 

presentator is en Gert-Jan de politicus, maar 

het had ook zomaar andersom kunnen zijn. 

Beide mannen hebben serieus gesnuffeld 

aan elkaars beroep.

‘Ik heb hier nog een jaar bij de EO gewerkt 

als radiopresentator,’ vertelt Gert-Jan. 

‘Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor de 

politiek, want ik wilde niet als journalist 

langs de zijlijn staan. Ik wilde met mijn 

voeten in de modder, kleur kunnen 

bekennen.’

Andries: ‘Ja, die keuze snap ik wel. Al roep ik 

nog regelmatig dat ik Gert-Jan heel graag bij 

de EO had willen hebben. Dus als we tijd van 

leven krijgen dan vind ik dat hij uiteindelijk 

van Den Haag naar Hilversum moet komen.’

Gert-Jan: ‘Nou, we zullen zien. Maar ben jij 

niet ook bijna van Hilversum naar Den Haag 

gewisseld?’

Andries: ‘Klopt! Begin jaren negentig werd ik 

door de RPF gevraagd of ik lijsttrekker wilde 

worden.’

‘Laatst zag ik je in de Tweede Kamer omdat 

je daar een afspraak had,’ vervolgt Gert-

Jan.  ‘Je stond toen een beetje om je heen te 

kijken en zei iets tegen me als ‘hier had ik 

ook kunnen zitten.’ En er leek iets van spijt 

in je woorden door te klinken.’

‘Nou ja, spijt heb ik uiteindelijk niet,’ lacht 

Andries. ‘Toen ik destijds door de RPF werd 

gevraagd om lijsttrekker te worden heb ik 

dat wel serieus overwogen. ›

De RPF was één van de 

voorlopers van de ChristenUnie
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hoort. Dat is voor mij een enorme 

geloofswinst geweest.’

Tijdens het instemmend knikken 

plaatst Andries nog wel een 

kanttekening. ‘Maar het gevaar is wel 

dat je te veel opgaat in de cultuur en 

dat het evangelie een randdingetje 

wordt. Dat je plek binnen de cultuur te 

belangrijk wordt. Heb jij dat ook?’

Gert-Jan: ‘Ja, natuurlijk ben ik daar 

gevoelig voor. Maar wat scheelt is dat 

ik niet zo heel erg onder de indruk ben 

van mezelf en dat ik een vrouw heb die 

niet snel onder de indruk is van wat 

dan ook.’

Andries: ‘Zeker. Die spanning kun je 

alleen aan als je thuisfront je met beide 

benen op de grond houdt en als je 

voldoende zelfspot hebt. Toen ik begon 

als presentator werd ik hier regelmatig 

op bevraagd door Henk Binnendijk. 

Die kwam dan twee keer per jaar 

binnenlopen met de vraag waarom ik 

dit ook alweer deed, voor wie ik het 

deed, of ik niet te hard ging, hoe het 

thuis was. Dat deed Henk heel erg goed.’

Aardig en anders?
Gert-Jan: ‘De grote valkuil van de 

christelijke beweging in Nederland is 

dat we volstrekt marginaal worden, óf 

dat we zo meegaan met de wetten van 

de wereld dat het evangelie gewoonweg 

verdampt. Dat we te graag aardig 

gevonden willen worden. Zelf vind 

ik die balans zo mooi in Bonhoeffer’s 

samenvatting van het christelijk leven: 

‘Met God, midden in de wereld.’ En ik 

geloof dat het onze grootste uitdaging 

is om die twee bij elkaar te houden; 

God en wereld.’

‘Ik denk dat het kan, zolang we maar 

beseffen dat we elkaar als christenen 

veel meer nodig hebben,’ vult Andries 

aan. 

Gert-Jan: ‘De nieuwe paus vind ik ook 

een mooi voorbeeld. Die begint bij 

barmhartigheid, bij liefde, maar als je 

hem vraagt naar zijn motieven, dan 

gaat het voluit over het Evangelie.’ 

‘En dat Evangelie moet genoemd 

worden,’ meent Andries. ‘Een evangelie 

van sociale gerechtigheid is binnen tien 

jaar volledig geseculariseerd als het de 

verbinding verliest met Jezus.’

Klapwiekend van hoop door de 
kamer
Andries: ‘Voor het programma AndriesTV 

interview ik regelmatig mensen die 

me hoop geven voor de toekomst. Ik 

raak zo geïnspireerd door die dertigers 

die handen en voeten geven aan het 

evangelie zonder de Bron los te laten. 

Dan kom ik thuis en loop ik klapwiekend 

door de kamer en dan zegt Rietje: ‘Je had 

er weer zo eentje zeker.’ Dat inspireert 

me zo! Die dertigers die met hart en 

handen, maar zonder de aansluiting 

met de Bron te verliezen, het evangelie 

uitleven in hun gemeenschap.’

‘Maar dat zijn dan wel de enkelingen, 

Andries. Het zijn wel hoopvolle 

tekenen, maar het is niet de massa 

meer. Het zijn geen honderdduizenden 

meer, maar gemeenschappen van 

twintig, dertig man.’

‘Dat klopt,’ beaamt Andries. ‘Sterker 

nog: het worden waarschijnlijk 

geen massa’s meer, en dat doet mij 

ontzettend pijn. Ik lig daar ’s nachts 

wakker van. Maar daarom is het denk 

ik wel belangrijk dat er organisaties 

zijn als de EO, de ChristenUnie en 

bijvoorbeeld Opwekking die een soort 

overkoepelende infrastructuur overeind 

houden. Want ik ben van mening dat 

we nieuwe vormen van verzuiling 

nodig hebben. Zonder die redden we 

het naar de mens gesproken niet. 

Ik denk in deze dagen veel terug aan 

Abraham Kuyper. Wat hebben we veel 

aan hem te danken.’

Gert-Jan: ‘Niet omdat die organisaties 

een doel zijn, maar omdat we dezelfde 

missie hebben: God en de wereld 

dichter bij elkaar brengen.’

Het is inmiddels tijd om te gaan, maar 

het gesprek is duidelijk nog niet af. 

Terwijl de jasjes aangaan kan Andries 

het niet nalaten om nog heel even op 

de preekstoel te klimmen.

‘Filippenzen twee. Dat is een tekst die 

mij zo ontzettend bezighoudt. Dat Paulus 

zegt: ‘Wat doen jullie het goed daar in 

Filippi, maar als je me echt blij wil maken, 

ga dan voor eenheid. Laat die gezindheid 

in u zijn, die in Christus Jezus was. Dieper 

en hoger kun je niet inzetten.’

‘En dit is mijn gebed: dat Uw liefde 

meer en meer mag worden, zodat u 

leert onderscheiden waar het op aan-

komt,’ vult Gert-Jan ook uit Filippenzen 

aan. ‘Dus het is de liefde waar het op 

aankomt. Dat is iets anders dan een 

lijstje standpunten de samenleving in 

smijten, het is kijken met de ogen van 

Christus waar je nodig bent.’

Andries: ‘En zolang we die vroomheid, 

die verbinding met Jezus Christus 

houden; dan zijn we in staat om open 

te staan naar de cultuur zonder de 

Bron te verliezen. Dat is mijn hoop. 

Dat dát gaat lukken!’ «

‘Het
zingen 

van aloude 
psalmen 
ontroert 

me steeds 
meer.’

‘Ik lig daar ’s nachts 
wakker van.’

› De RPF was echt mijn partij. En nog steeds kijk 

ik soms wel met enige jaloezie naar jullie werk, 

zeker als het gaat om de grote debatten. Maar als 

ik dan denk aan al dat politieke handwerk en die 

achteraf-overleggen, dan denk ik: Dág hoor! Blij 

dat ik er niet zit.’

Gert-Jan: ‘Je zegt net dat de RPF echt jouw 

partij was. Hoe zit dat met de ChristenUnie?’

Andries: ‘De afgelopen tijd heb ik heel sterk 

nagedacht over de vraag: Waar sta ik en met wie voel 

ik me nou geestelijk verbonden? Als ik naar de vijf 

leden van de Tweede Kamerfractie kijk, dan zijn dat 

vijf mannen en vrouwen die voor de volle honderd 

procent mijn broeders en zusters zijn. En toen heb 

ik tegen mezelf gezegd: Andries, je moet eerlijk zijn. 

Dan voel je je dus het meest verbonden met de 

ChristenUnie. Daar hoor je bij. Ik voel me daar thuis.’

‘Je bent lid?’

‘Ik ben nog geen lid, maar het moment is 

aanstaande.’

‘Balen dat ik nou net geen lidmaatschapskaart in 

mijn achterzak heb!’ lacht Gert-Jan.

Andries vervolgt: ‘Ook als de ChristenUnie 

een politieke koers zou varen waarvan ik op 

onderdelen zou zeggen: ‘Mwah, moet dat nou?’ 

Dan nóg zou ik overwegen om lid te worden. 

Ik voel me namelijk geestelijk verbonden met 

jullie. En ik vind geestelijke verbondenheid en 

geestelijke eenheid voor christenen de komende 

jaren het grote hoofdthema.’

Alledaagse vroomheid en voetbal
‘Maar die verbondenheid is niet vanzelfsprekend 

meer,’ vindt Gert-Jan. ‘Waar vroeger mensen niet 

afhaakten bij de kerk tenzij ze iets vervelends 

meemaakten, haken mensen nu af tenzij ze iets 

bijzonders meemaken. Het gaat allemaal om die 

hele persoonlijke en intense ervaring met God. En 

dat vind ik spannend. Want wat als dat wegvalt? 

Dat hele omhulsel van kerkgang, een soort 

veiligheid van traditie en liturgie die je draagt 

wordt steeds minder belangrijk, maar wat is dan 

je vangnet als Godservaring uitblijft?’

‘Precies,’ vult Andries aan, ‘je redt het niet in je 

eentje. Je hebt de bedding nodig van de liturgie en 

van de traditie, van het samenzijn als je het zelf 

even niet meer weet. En je hebt de disciplinerende 

werking van een trouwe kerkgang nodig.’

‘We zijn het akelig eens.’

Gert-Jan: ‘Over liturgie gesproken: jij kerkt 

tegenwoordig in Crossroads. Weg van je wortels, 

hoe is dat?’

Andries: ‘We komen er nu bijna vijftien jaar. Ik 

zit daar tussen allerlei culturen, tussen allemaal 

jonge mensen. Zo’n inspirerende en uitdagende 

omgeving! Er wordt gepredikt over verhalen die 

ik allang ken, maar toch zit ik dan een half uur 

ademloos te luisteren. Dat zei ik ook vaak tegen 

Rietje (zijn vrouw, red.): ‘Wat gebeurt er nou? 

Dit verhaal ken ik al! En toch raakt het me.’ Dat 

komt omdat de preken helemaal ingebed worden 

in de cultuur, in de traditie en in de huidige 

evangelicale theologie. Er komt regelmatig kunst 

om de hoek. Het landt volledig in mijn zijn. Maar 

voor de goede orde: ik ga ook ’s middags trouw en 

met vreugde naar de Christelijke Gereformeerde 

Kerk in mijn woonplaats. Het zingen van aloude 

psalmen ontroert me steeds meer.’

‘Toch zijn we zo helemaal niet opgevoed, die 

eenheid van cultuur en geloof,’ vult Gert-Jan aan. 

‘‘In mijn kerkelijke kring praatte je over koetjes 

en kalfjes en dan schraapte je eens goed je keel 

en ging het op serieuze toon over geestelijke 

dingen. Maar toen ik nog in Cambridge studeerde 

ging ik daar naar de kerk en toen werden speciaal 

de Tottenhamfans welkom geheten, want die 

voetbalclub had de dag daarvoor de cup-finale 

verloren. Het gemak waarmee voetbal, wat ik 

heel gaaf vond, er ingevlochten werd, dat vond 

ik heerlijk. Of gewoon nog even bidden na een 

ontspannen gesprek. Die alledaagse vroomheid, 

die eenheid in het leven waar God helemaal bij 
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Nieuws
uit het land

Apeldoorn
De ChristenUnie in Apeldoorn pleit 

ervoor dat de gemeente het concept 

van ‘housing first’ toepast als alterna-

tieve manier van daklozenopvang. 

Hierbij krijgt een dakloze eerst 

onderdak toegewezen en dan wordt 

aan eventuele problemen gewerkt, 

zoals schulden. Met dit concept hebben 

ze ‘iets te verliezen’ als zij niet mee-

werken aan herstel en dat heeft vaak 

tot gevolg dat de daklozen niet 

terugvallen.

Meer info:
www.christenunie.nl/apeldoorn 

Nijmegen
De ChristenUnie in Nijmegen wil dat 

klanten en pooiers van tippelaarsters 

beboet moeten worden. Dat bepleit ze 

in een burgerinitiatief dat door meer 

dan 2.000 Nijmegenaren is onderte-

kend. De gemeente Nijmegen zegt 

serieus te overwegen een dergelijke 

maatregel in de Algemene Plaatselijke 

Verordening op te nemen.

Meer info: 
www.christenunie.nl/nijmegen 

Zwolle
De ChristenUnie in Zwolle wil dat de 

gemeente meer doet om het aantal 

politie-uren voor voetbalwedstrijden 

terug te schroeven. De gemeente, 

politie en voetbalclub moeten beter 

gaan samenwerken om de veiligheid 

rond de wedstrijd te regelen. 

Meer info:
www.christenunie.nl/zwolle

Groningen
Stieneke van de Graaf, Statenlid 

namens de ChristenUnie in Groningen 

heeft dit jaar de Klare Taal Bokaal 
gewonnen. Volgens de jury, bestaande 

uit jongeren, sprak zij het meest 

begrijpelijk tijdens de algemene 

beschouwingen op 24 juni. De Klare 

Taal Bokaal werd dit jaar voor het eerst 

uitgereikt aan een provinciepoliticus. 

Meer info:
www.christenunie.nl/groningen

Assen
De ChristenUnie in Assen steunt de 

intentie van het college om in Assen 

mogelijk asielzoekers op te vangen. 

‘Een intentie die past bij de 

verantwoordelijkheid van een stad als 

Assen.’ De fractie roept de Asser 

samenleving en ook de Asser kerken en 

diaconieën op om in de komende 

periode het vrijwilligerspotentieel aan 

te boren en beschikbaar te stellen aan 

de asielzoekersopvang.

Meer info:
www.christenunie.nl/assen 
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ARTIKELARTIKELADVERTENTIE

In de afgelopen 

maanden zijn er diverse 

lokale ChristenUnie 

politici bijgekomen en 

vertrokken. 

Bekijk de hele lijst op: 
www.christenunie.nl/

lokalepolitici

Denkers in 
De school

Onze speciale studierichting Academische pabo is niet zomaar een lerarenopleiding.  

Door universitaire vakken te volgen heb jij na vier jaar je hbo-diploma én je 

pre-master op zak. Zo kun je straks je klas in beweging brengen, maar ook 

je team helpen bij onderwijsvraagstukken. Want iedere school 

heeft doeners én denkers nodig. 

Academische pabo  

www.driestar-hogeschool.nl
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POLITIEKE TRAINING

Thema’s als ‘spreken’, 

‘netwerken’, ‘schrijven’ 

en natuurlijk een avondje 

debatteren in Den Haag 

komen voorbij. Wie zijn 

de coaches? Lokale 

ChristenUnie-politici, 

hoogleraren en andere 

experts. Doel van de 

training? Politieke jongeren 

steeds beter opleiden en 

jonge talenten binden 

aan PerspectieF en de 

ChristenUnie. 

Erik-Jan Hakvoort:

Erik-Jan Hakvoort, voorzitter PerspectieF, is enthousiast over de eerste editie: 

‘deze training is een mooie kans voor ervaren politici en politiek getalenteerde 

jongeren om van elkaar te leren. In het hele land zijn veel PerspectieF’ers 

actief in de provincie of de gemeente. Daarin willen we blijven groeien!’ Naast 

het genereren van politieke impact, heeft PerspectieF tot doel zoveel mogelijk 

jongeren betrekken bij politiek. Het gebeurt echter nog te veel dat getalenteerde 

jongeren stilletjes via de achterdeur vertrekken. Deze training wil jongeren 

aanmoedigen een rol op zich te nemen bij PerspectieF, in de lokale politiek of 

natuurlijk in de Tweede Kamer.

PerspectieF organiseert al sinds een aantal seizoenen een waardevolle leiderschapstraining. 

Daarnaast is er ook de jaarlijkse Fellows-leergang, georganiseerd samen met het WI. Tot nu 

toe was er nog niet een training die zich specifiek richtte op de politieke vaardigheden van 

jongeren. Daar is vanaf dit seizoen verandering in gekomen. Kent u jongeren die hiervoor in 

aanmerking zouden komen? De aanmelding voor de volgende editie start in februari 2016.

Vanaf dit seizoen zullen jongeren van PerspectieF gedurende een aantal maanden 

per jaar werken aan hun politieke kwaliteiten. Wat houdt dat in? Twaalf deelnemers, 

twaalf politieke coaches, zeven bijeenkomsten met zeven sprekers.

De Politieke Training van
Twaalf jongeren worden gekoppeld aan twaalf politieke coaches

Drie koppels vertellen waarom ze meedoen:

PerspectieF

‘In het hele 

land zijn veel 

PerspectieF’ers 

actief in de 

provincie of 

de gemeente. 

Daarin willen we 

blijven groeien!’

Op zaterdag 3 oktober is het feest! PerspectieF viert dan haar 

15e verjaardag. Jij bent daarvoor uitgenodigd! Vanaf 13:00 uur ben 

je van harte welkom op één van de leukste en meest innovatieve locaties 

van Nederland: NUtrecht! Met gasten als Mark Rutte, Renze Klamer en 

Tineke Ceelen. Kijk op onze website: www.perspectief.nu/nl/15jaar
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Mirjam van de Kolk (21):

‘Ik heb voor de politieke training van 

Perspectief gekozen, omdat ik daar 

veel kan leren over hoe politiek in 

de praktijk werkt. Ik heb kortgeleden 

de bachelor Politicologie afgerond, 

maar in die studie lag de focus 

voornamelijk op theorie. Door middel 

van de training hoop ik ervaring op te 

doen in de politiek en vaardigheden 

te ontwikkelen die ik in mijn verdere 

loopbaan hoop in te kunnen zetten.’

Pieter van Rest (51),

Officier van Justitie:

‘Het is naar mijn mening voor 

(aankomende) politici belangrijk 

te weten wat er in de samenleving 

leeft. Verbinding met mensen, met 

organisaties, met betrokken partijen 

op een terrein waarover je als politicus 

spreekt, is van wezenlijk belang. Weet 

waarover je het hebt en denk van 

buiten naar binnen. Als officier van 

justitie en christen draag ik dus met 

plezier en liefde een (bescheiden) 

steentje bij in de ontwikkeling van 

jong politiek talent.’

Martijn van Rijswijk (24):

‘Politiek is voor mij een manier 

om vorming en sturing te geven 

aan ons samen-zijn. In en door 

dit samenleven ontstaan diverse 

problemen, maar ook liggen juist in 

het samenkomen de oplossingen 

hiervoor verscholen. De politieke 

training van de ChristenUnie daagt - 

op een speelse manier - uit om zo tot 

elkaar te komen en te leren om naar 

deze oplossingen te zoeken.’ 

Paul Blokhuis (51),

Wethouder:

‘Van 1988 tot 1993 ben ik landelijk 

voorzitter geweest van de voorloper 

van PerspectieF, die toen nog RPF-

jongeren heette. Toen wilde ik jonge 

christenen die hun talenten willen 

inzetten in de politiek op weg helpen. 

Nu ik wethouder ben, wil ik daar aan 

ook via mijn werk bijdragen en dat doe 

ik uiteraard uit volle overtuiging.’

Liesbeth de Bruijn (25):

‘Ik heb voor de politieke training 

gekozen omdat ik nog veel wil leren 

over de wereld van de politiek. Mijn 

enthousiasme is er al, maar ik mis 

nog een stukje kennis en wil graag 

de essentiële politieke vaardigheden 

ontwikkelen die deze training aanbiedt. 

Deze hoop ik te kunnen gebruiken

ten dienste van de verschillende

projecten binnen PerspectieF, 

maar ook daarbuiten.’

Ron de Rover (47),

Gemeenteraadslid:

‘Ik deel graag mijn ervaringen in de 

politiek met gemotiveerde mensen. 

Mijn ervaring als raadslid en trainer 

voor het opleidingscentrum is dat je bij 

het trainen minstens zoveel terugkrijgt 

als je komt brengen aan inspiratie, 

ideeën, enthousiasme en netwerk. Een 

club als Perspectief is in hoge mate de 

levensader en toekomst van de partij 

en verdient de steun van de actieve en 

(enigszins) ervaren ‘ambtsdragers’.’

Kijk voor meer info op
www.perspectief.nu/politieketraining
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ChristenUnie

CONGRES
Wat hebben we met elkaar een bijzondere dag gehad, 

de 13e juni! Het was het congres waar we spraken en 

stemden over onze nieuwe grondslag en preambule.

Grondslag 
& preambule 
kernprogramma
Grondslag
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap 

wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving 

en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid 

door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te 

doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De 

ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, 

Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden 

verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig 

verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Preambule kernprogramma
Het kernprogramma van de ChristenUnie bevat haar 

politieke visie voor de lange termijn. De ChristenUnie komt 

tot haar politieke visie vanuit een richtinggevend perspectief, 

vanuit een vast fundament en vanuit centrale kernwaarden.

De politieke visie van de ChristenUnie staat in het 

perspectief van geloof, hoop en liefde. Geloof in de 

almachtige Schepper geeft richting aan de politiek: Hij laat 

niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, Wie alle macht 

is gegeven in hemel en op aarde, geeft hoop op een leven 

over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest 

inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

Zoals vastgelegd in haar grondslag, fundeert de ChristenUnie 

haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de 

Bijbel. Met haar politieke visie staat de ChristenUnie in een 

levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over 

mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader 

Augustinus tot op de dag van vandaag. De ChristenUnie put 

politieke wijsheid uit de Oecumenische Belijdenissen, de 

Drie Formulieren van Eenheid, de Verklaring van Lausanne 

en andere belangrijke verwoordingen van de Bijbelse 

boodschap voor het publieke leven.

M et een hele mooie uitslag van de stemming: zo’n 95% van de 

aanwezigen steunden de voorstellen. Ik heb dat persoonlijk als erg 

bemoedigend ervaren. Want ik vond het best spannend om deze discussie 

te starten en er ook leiding aan te geven. Maar wat hebben we hebben het 

afgelopen jaar mooie gesprekken met elkaar gehad. Bij lokale afdelingen, 

op het congres van 22 november, aan diverse keukentafels en in de 

persoonlijke contacten via telefoon en mail.

Het waren mooie gesprekken omdat vragen over 

de grondslag en kernwaarden ons brengen bij 

de bestaansvragen als partij: Waarom zijn we 

er? Wat drijft ons? Voor wie willen we er zijn? 

Waarom een uitgesproken christelijke partij? 

En dan is het ongelooflijk rijk dat we het met 

elkaar heel erg eens zijn over de antwoorden. 

Want we willen als partij van Christusbelijders 

onze Naamgever volgen en het goede zoeken 

voor de stad, dorp en land (Jer. 29:7). 

We willen als politieke beweging invloed uitoefenen op het bestuur van 

ons land vanuit een rijke traditie. Want er liggen geweldige kansen om op 

te komen voor een dienstbare samenleving, voor godsdienstvrijheid en 

voor waardevol leven.

Deze discussie geeft mij nieuwe energie om vrienden, collega’s, familie, 

allen die Christus als hun levende Heer belijden op te roepen om met ons 

mee te doen. Om ons te steunen. Zonder drempels. Met een aansprekende 

en wervende grondslag en preambule. Doet u met mij mee?

 

Piet Adema

Partijvoorzitter ChristenUnie

  @pietadema

In de politieke visie van 
de ChristenUnie staan 
drie kernwaarden centraal, 
die leidend zijn voor haar 
inzet voor gerechtigheid in 
Nederland en in heel 
de wereld:

  Dienstbare 
samenleving 

God laat mensen opbloeien in relaties, 

samenwerking en onderlinge zorg. 

Een dienstbare samenleving vraagt 

een betrokken, maar ook bescheiden 

overheid. De overheid zet zich in voor 

een maatschappelijke ordening waarin 

mensen hun talenten kunnen ontwikkelen 

en in vrijheid hun verantwoordelijkheden 

kunnen nemen.

 Geloofsvrijheid

God maakt mensen verantwoordelijk door 

ze vrijheid te geven. De overheid beschermt 

en respecteert deze vrijheid. Alle mensen 

hebben het recht om in vrijheid hun geloof 

en overtuiging te delen, met elkaar, met 

hun kinderen en in de samenleving.

 Waardevol leven

Alle leven is Gods waardevolle gift. 

De overheid zet zich in voor duurzame 

ontwikkeling van en een zorgvuldige 

omgang met heel Zijn schepping. De 

overheid staat voor de waardigheid en 

de rechten van alle mensen: krachtig of 

kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij 

of veraf.

nieuwe stijl
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boodschap voor het publieke leven.



De Unie van Christenen
De leden van de ChristenUnie komen uit vele diverse kerken in Nederland. In deze 

fotoserie willen we iets laten zien van de bijzondere diversiteit van al die mensen die 

elkaar toch vinden binnen één organisatie. We vroegen daarom zes van hen wat hun 

kerkelijke gemeente zo mooi maakt én waarom ze lid zijn van de ChristenUnie.

‘De ChristenUnie komt wat mij 

betreft het meeste op voor de 

principes van het christendom. 

Als christen en iemand die heel 

actief is, spreekt me dat erg aan. 

Ook vind ik het mooi dat de 

ChristenUnie betrokken wilt zijn bij 

het Koptisch christendom. Mensen 

als Joël Voordewind begrijpen 

wat christenen in Egypte moeten 

doormaken, en hij komt daar goed 

voor op.’

Katrina Ramzy  (25)

‘In onze kerk proberen wij het geloof in het dagelijks leven 

in praktijk te brengen. En in de ChristenUnie krijgt ons 

geloof een stem. Het feit dat christenen uit verschillende 

stromingen samen proberen inhoud te geven aan het geloof 

spreekt mij aan. In onze geseculariseerde samenleving is 

het van grote waarde dat mensen zien wat het betekent om 

Christus na te volgen. Dat geldt zowel in de kerk als in de 

politiek.’

De Unie van 
Christenen 

‘Onze gemeente is een betrokken 

en warme gemeente. Bij ons staat 

omzien naar elkaar hoog in het 

vaandel. Dus als er in de kerk iets 

moet gebeuren zijn er altijd veel 

vrijwilligers. Niet moeilijk doen, 

geen zwaarwichtigheid, maar 

samen aanpakken!’

 Predikant

  Gereformeerde kerk (PKN), 

Opeinde

Taede Deelstra  (56)

‘De indeling en de iconen zijn 

overal in alle Koptische kerken 

ter wereld hetzelfde. Dat geeft 

een gevoel van eenheid en 

saamhorigheid. Daarnaast vind 

ik het mooi dat ze hier goed 

rekening houden met het feit dat 

wij jongeren opgroeien in een 

andere cultuur dan die van Egypte. 

Je kan bijvoorbeeld een Arabisch-

Koptische mis volgen maar óók een 

Nederlands-Koptische mis. Al met 

al is dit een plaats waar ik me thuis 

voel.’

  Rechtsgeleerdheid UvA

(net afgestudeerd)

  Koptisch Orthodoxe Kerk,

Amsterdam
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‘Ik ben lid geworden van de 

 ChristenUnie toen ik werd gevraagd 

als lijstduwer bij de gemeente-

raadsverkiezingen. Vanwege mijn 

functie als jongeren werker heb ik 

namelijk een behoorlijk breed netwerk 

onder jongeren, en we wilden hen 

graag bewegen om te stemmen. Als 

ik zie wat een invloed een relatief 

kleine partij als de ChristenUnie toch 

nog heeft op de landelijk politieke 

besluitvorming dan kan ik een stem 

én het lidmaatschap alleen maar 

aanbevelen.’

‘Lid van de ChristenUnie ben ik omdat de partij niet alleen 

oog heeft voor traditie en Traditie, maar vooral concrete 

doelen wil bereiken.’

Theo Kalsbeek  (43)

Kees van
Kranenburg  (53)

De Unie van 
Christenen 

‘Het mooie aan onze gemeente vind 

ik dat God het is die ons er elke 

week samenbrengt. Ondanks onze 

onderlinge verschillen, ondanks 

onze gemoedstoestand en ondanks 

onze persoonlijke voorkeuren wat 

de invulling betreft; Hij brengt ons 

samen als Zijn kinderen. Als we dát 

weten kunnen we Hem en elkaar in 

alle vrijmoedigheid ontmoeten.’

 Bedrijfsleider bij Albert Heijn

  Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt (GKV), Zeewolde

‘De Christelijke Gereformeerde 

Kerk in Driebergen kenmerkt 

zich door een waardering van de 

traditie van de Nadere Reformatie. 

Zij zoekt niet naar acceptatie door 

de samenleving, maar wel naar 

verspreiding van het Evangelie in 

de omgeving. Die eigen(wijs)heid en 

betrokkenheid maakt dat ik mij er 

thuis voel.’

  Directeur bij de Stichting 

Klachten en Geschillen 

Zorgverzekeringen

  Christelijke Gereformeerde 

Kerk (CGK), Driebergen

De Unie van 
Christenen 
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‘Ik ben lid van de ChristenUnie om een simpele reden: om 

mijn geloof een stem te geven. Ik geloof met mijn hele hart 

dat het Woord van God de leidraad is om te leven in deze 

wereld. Dus laten we dat dan ook op alle terreinen proberen 

na te volgen. Ook in de politiek.’

‘Ik ben lid geworden omdat ik erg 

tevreden ben over het enerzijds 

� nancieel gezond houden van het 

huishoudboekje van stad, land en 

provincie, en aan de andere kant 

een groot oog voor kwetsbaren 

en de natuur. En omdat ik in de 

ChristenUnie mijn waarden en 

normen vertaald zag in de politiek.’

Mia
Wilsterman  (37)

Marijke
Heuvelink  (35)

De Unie van 
Christenen 

‘Wat me altijd erg aantrok in deze 

gemeente is het mentorschap 

van de ouderen in de gemeenten. 

Het meegeven van de praktische 

handvaten hoe het Woord van God 

toe te passen in het dagelijks leven 

heb ik als zeer waardevol ervaren.’

  Sociaal Ondernemer 

(Wilsterman Consultancy/ 

Stichting Moeders met Talent)

 Pinkstergemeente, Rotterdam

‘Ik vind het zeer waardevol dat 

we als Rooms-Katholieke Kerk 

kunnen putten uit een traditie van 

21 eeuwen. Met vele heiligen als 

voorbeelden en zeer waardevolle 

teksten uit onze lange geschiedenis. 

Ook vind ik het mooi dat de Kerk 

de mogelijkheid biedt om overal 

ter wereld samen te komen, in 

welke taal dan ook. Door het vaste 

ritme van de viering kan je altijd 

meedoen.’

  Moeder van twee dochters en 

lid fractie CU-SGP Provincie 

Noord Brabant

  Rooms-Katholieke Kerk, 

Heusden

De Unie van 
Christenen 
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FOTOREPORTAGE LAMPEDUSA FOTOREPORTAGE ISRAËL

Twee 

vluchtelingen 

uit Eritrea bij een 

van de boten die 

gestrand zijn op 

Lampedusa.

Moeder Amina 

en baby Osman, 

bootvluchtelingen 
afkomstig uit 

Somalië.

Het opvangkamp 

op Lampedusa. 

Hier verblijven ze 

maximaal een 

week en vindt de 

registratie plaats. 

Dan varen ze 

door naar Sicilië, 

Italië. 

In mei van dit jaar is ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind afgereisd naar

het Italiaanse eiland Lampedusa, slechts 113 kilometer verwijderd van Tunesië. Hier komen soms 

honderden bootvluchtelingen per week aan. Hij was daar om te spreken met vluchtelingen en met 

vertegenwoordigers van de VN, hulporganisaties en kerken.

De ChristenUnie-

delegatie op bezoek 

bij Palestijnen in 
Bethlehem

Joël in Jericho bij 

Seeds of Hope. 

Dit is een organi-

satie van Tass 

Saada, voor malige 

bodyguard van 

Yasser Arafat die 

zich nu inzet voor 

verzoening.

Joël met 

Combattants 
for Peace

Lampedusa Israël
Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind

aan om 1 miljoen euro vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. In juni 

reisde het Kamerlid door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt 

aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen.aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen.
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Groeten uit Putten

V.l.n.r.: lubbert van den heuvel (fractievoo
rzitter), 

ard kleijer (wethouder), teun-jan van ooij
en (commissielid), 

arine van den bor - de jager (raadslid), he
nk van de 

Langemheen (commissielid), peter brink (raad
slid)

Elk jaar is er een herdenking van de gevallenen van de razzia bij het standbeeld 
van de Vrouw van Putten. Zij staat symbool voor alle achtergebleven weduwen.
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Het zijn woorden die ook op hemzelf als oud-

militair van toepassing zijn. Beide heren zijn 

trots op hun dorp. We spreken met hen over 

oorlog, verzoening en de ambitie om de meest 

zorgzame gemeenschap van Nederland te worden.

‘Let wel’, zegt Ard, wethouder van onder andere 

sociale zaken, sport en onderwijs. ‘Ik zeg 

nadrukkelijk meest zorgzame gemeenschap, en 

niet gemeente. Als de gemeente álles in handen 

neemt wordt het socialistisch. De overheid kan 

het niet allemaal regelen. Wij proberen juist de 

kracht van de samenleving aan te boren.’ Dit naar 

aanleiding van de decentralisaties van de 

zorgtaken van het rijk naar de gemeenten. Die 

overheveling van de zorgtaken heeft Putten 

zonder noemenswaardige problemen doorlopen, 

stelt de wethouder. ‘We zijn gelukkig nog geen 

schrijnende gevallen tegengekomen. We merken 

juist dat mensen meer in hun eigen omgeving 

gaan kijken wat ze kunnen doen. Er wordt nu 

bijvoorbeeld al veel minder beroep gedaan op 

huishoudelijke hulp.’

Bij het proces van de decentralisaties heeft het 

college van Putten heel bewust de gemeenteraad 

betrokken bij het proces. 

Fractievoorzitter Lubbert:

‘Ard heeft de keuzes en afwegingen die hij moest 

maken, gedeeld met de raad. Ook al hoefde dat 

formeel niet.’ Daardoor zijn bijna alle stukken 

unaniem door de raad vastgesteld.

Militair
Ard is sinds 2002 actief in de Puttense politiek. 

Eerst als raadslid en sinds 2007 als wethouder. 

Daarnaast is hij voorzitter van de Bestuurders-

vereniging van de landelijke ChristenUnie. Hij is 

getrouwd en heeft twee dochters en een zoon (17, 

12 en 10 jaar). Ard voetbalt bij SDC Putten en traint 

ook twee keer per week een jeugdeftal.

Voordat Ard zijn politieke carrière begon, was 

hij militair. Eerst bij de landmacht en later bij de 

luchtmacht. Als hoofd Personeel en Organisatie 

werd hij uitgezonden ten tijde van de oorlog in 

Kosovo. Enkele maanden nadat hij in 1999 weer 

terug was in Nederland vielen de eerste bommen 

op Servië. ‘Ik weet nog dat ik in een weekend een 

telefoontje kreeg met het verzoek om extra 

manschappen te regelen om bommen in elkaar 

te sleutelen.’ ›

Daadkracht en eerlijkheid. 

Dat zijn de twee woorden waar-

mee de Puttense wethouder Ard 

Kleijer (44) de lokale ChristenUnie 

fractievoorzitter Lubbert van den 

Heuvel (44) typeert. 

<
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Verzoening
› Oorlog is een thema dat Putten nog veel 

bezighoudt. In oktober 1944 hield de Duitse 

Wehrmacht er een razzia die diepe littekens heeft 

achtergelaten in het dorp. Ruim zeshonderd 

mannen werden opgepakt en afgevoerd. Slechts 

48 van hen kwamen terug. ‘Mijn schoonvader was 

een van de weinige jongetjes in de klas die wél 

met een vader opgroeide’, vertelt Ard.

Ard en Lubbert zijn jaarlijks bij de herdenking van 

de razzia. Dit jaar deden ze mee aan een 

estafetteloop van 700 kilometer naar Ladelund, 

een dorp in Duitsland vlakbij de Deense grens. 

Daar zijn veel Puttense mannen in een werkkamp 

beland en gestorven.

Het meest bijzondere van het verhaal is wat er na 

de oorlog gebeurde. Ard: ‘Toen heeft een predikant 

uit Ladelund contact gezocht met nabestaanden 

in Putten en persoonlijk vergeving gevraagd. Onze 

twee dorpen herdenken de oorlog nu al zestig jaar 

samen. Daar sta ik met tranen in mijn ogen bij als 

ik zie hoe Puttense overlevenden ook kransen 

leggen voor Duitse gevallenen.’

Spelletjes
Verzoening en gerechtigheid gaan hen aan het 

hart. ‘Het ergste aan de politiek, vind ik de 

politiek’, zegt Lubbert. ‘Dat spelletje. Ik heb er een 

ontzettende hekel aan als dat over de ruggen van 

anderen gaat of op een onrechtvaardige manier.’ 

Laat dat nou juist een beetje de cultuur zijn in de 

Puttense politiek rond de tijd dat zij begonnen. 

‘Er werd hier veel op de man gespeeld. De kranten 

zaten bovenop al die relletjes.’

Daar moest Lubbert niets van hebben. Hij is 

bevlogen en zegt waar het op staat, weet Ard. 

Lubbert is getrouwd en vader van drie dochters 

(19, 13 en 7 jaar). Samen met enkele compagnons 

heeft hij een ICT-bedrijf in Barneveld. Lubbert: 

‘Toen ik de politiek in ging, zei een van mijn 

collega’s dat ik daar binnen de kortste keren wel 

klaar mee zou zijn, omdat ik snel resultaat wil 

zien en snel wil schakelen.’ Toch werd hij van 

2007 tot 2011 lid van de Provinciale Staten in 

Gelderland en is hij sinds 2010 gemeenteraadslid 

en fractievoorzitter in Putten.

Er moest dus iets veranderen in de politieke cultuur. 

Ard: ‘We hebben als ChristenUnie altijd zoveel 

mogelijk geprobeerd buiten de vechtdebatten te 

blijven. Dat was niet altijd makkelijk omdat onze 

eigen wethouder ook wel eens het onderwerp was. 

Maar we hebben gemerkt dat de cultuur verandert 

als je andere partijen daar in meekrijgt.’

Lubbert: ‘In de Provinciale Staten was ik gewend dat 

we bij begrotingsbehandelingen alle moties en 

amendementen op inhoud beoordeelden. 

Maar hier in Putten werd binnen de coalitie gewoon 

gezegd dat alles wat van de oppositie was, op de 

stapel ‘tegen’ zou komen. Dat is zottigheid. Dat heb 

ik ook gezegd. Als er goede ideeën uit de oppositie 

komen, die niet haaks staan op het coalitieakkoord, 

waarom zou je daar niet vóór kunnen stemmen?’

Groei
De ChristenUnie groeit in Putten al sinds ze meedoet 

aan de lokale verkiezingen. Van één zetel in 1990 

(RPF en GPV), naar vier zetels met een wethouder in 

2002. In 2010 waren ze zelfs de grootste in het dorp. 

Bij de laatste verkiezingen werd de partij met vier 

zetels de op één na grootste en vormen ze een 

coalitie met SGP en Wij Putten.

De fractie van de ChristenUnie in Putten bestaat uit 

twee mannen en twee vrouwen. Het is een relatief 

jong en heel enthousiast team, vertelt Lubbert. Een 

mix van ervaren mensen en nieuwkomers, die 

elkaar helpen ondersteunen waar nodig is.

Ze zijn van allerlei kerkelijke komaf, van (hersteld) 

hervormd, vrijgemaakt tot gereformeerde bond. 

Alleen de evangelischen ontbreken nog in het 

fractieteam, maar behoren wel tot de achterban. 

Katholieken zie je niet zo veel in Putten (nog geen 

driehonderd), maar zijn zeker welkom. Ard en 

Lubbert omarmen dan ook de nieuwe grondslag 

van de ChristenUnie. ‘Kerkmuren zijn er vooral om 

het dak te dragen’, stelt Ard. ‘Iedereen die in Jezus 

Christus gelooft en wat Hij heeft gedaan, is 

welkom.’ «

Tip van een militair: OTVEM
Maak als politicus ook eens gebruik van de 

OTVEM- procedure om tot een besluit te 

komen: 

• O staat voor de Opdracht. Wat je opdracht? 

•  T staat voor het Terrein. Wat zijn je 

 omstandig heden?

•  V staat voor de Vijand en zijn middelen. Uit 

welke hoek kun je weerstand verwachten? 

• EM voor de Eigen Middelen. 

Ard leerde dit op de militaire academie en 

gebruikt het nog dagelijks: ‘Als je zo’n analyse 

hebt, maak je een plan en ga je aan de slag. 

Als ik in mijn training even stond na te 

denken, stond er een instructeur in mijn nek 

te hijgen: hak een boom om, graaf een put, 

maar dóe wat!’

Wapenfeiten 

1  Naast de belangrijkste invalsweg 

van Putten liggen nu vrijliggende 

fietspaden. Dat stond in 2002 al in 

het verkiezingsprogramma.

2  Er is nu een structuurvisie. Ard: ‘Dat 

geeft rust en focus. Niet dat zo’n visie 

heilig is, maar het ontbrak in Putten nog 

wel eens aan een visie op wat voor dorp 

wij willen zijn. Ook over twintig jaar.’

3  Er is een gemeentelijk duurzaam-

heidsfonds van 350 duizend euro 

opgezet. Particulieren kunnen tegen 

een rente van 0,6 procent geld lenen 

om hun huis te verduurzamen. Dat 

was een motie van de ChristenUnie. 

‘Wij horen van installateurs dat het voor 

mensen vaak het laatste zetje is om 

toch die stap te zetten.’

‘Daar sta ik met tranen
in mijn ogen bij als ik zie hoe 
Puttense overlevenden ook 
kransen leggen voor Duitse 
gevallenen.’

Tekst: Anne Paul Roukema

Lubbert van den Heuvel
fractievoorzitter

Ard Kleijer
wethouder 
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Aanmelden
Voor aanmelding voor het congres en het bestellen van 

het boek zie wi.christenunie.nl/economiecongres 

Op welke manier kan de financiële sector 

dienstbaar worden aan de reële economie? En hoe 

werken we aan een arbeidsmarkt waar ieders 

talenten tot bloei kunnen komen?

Rondom deze vragen organiseert de ChristenUnie 

samen met het Wetenschappelijk Instituut op 

zaterdag 26 september een congres. U bent van 

harte welkom om op de Eemlandhoeve (dichtbij 

Amersfoort) met ons mee te denken over de 

toekomst van de economie.

Sprekers zijn hoogleraar Arjo Klamer, columnist 

en econoom Rens van Tilburg, Tweede Kamerlid 

Carola Schouten en projectonderzoeker economie 

van het WI Teunis Brand. Er rijdt een pendelbusje 

van en naar station Amersfoort.

Tijdens dit congres wordt tevens de nieuwe 

WI-publicatie - geschreven door Teunis Brand 

- gepresenteerd: Coöperatief kapitalisme: een 

christelijk-sociale visie op economie. Deze publicatie 

gaat uitgebreid in op bovenstaande vragen.

Tot ziens!

Economiecongres
Waar moet het na de crisis heen met onze economie? 

Moeten we vol inzetten op groei of streven naar rust en 

stabiliteit?

Carola schouten

rens van tilburg

Teunis brand

arjo klamer

26
sept

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg         
te Oosterbeek biedt pastorale zorg aan hen die 

om uiteenlopende redenen  afstand moeten 
nemen van de thuissituatie.   

Een plek om op adem te komen en zicht te 
krijgen op God, jezelf en de ander.  

                                                                                                          
026-334 22 25 

   www.pdcdeherberg.nl        de Herberg op 2000 scholen in Nederland!

De boodschap van

Corrie4Kids is een uniek lespakket 
over het leven van Corrie ten Boom.

Magazine en DVD ook internationaal verkrijgbaar!

Stichting Corrie ten Boomhuis Haarlem 
IBAN NL90INGB0000595920 

www.corrietenboom.com

Steun de boodschap van Corrie 
en doneer €19,50 per school

Het pakket bestaat uit:
• Full colour magazine ‘Corrie!’
• Digitale beeldbank
• DVD

• Leerdagboek
• Handleiding
• www.corrie4kids.nl
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WWW.JEMIMA.NL

IEDER KIND VERDIENT EEN THUIS!
DONEER OF ADOPTEER

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

Zie ook onze website: www.heelhoeve.nl  

Heelhoeve Natuurlijk gezond
Natuurgeneeskundig 

Gezondheidscentrum Heelhoeve  

is uw betrouwbare adres 
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artsen adviseren u o.a. in:
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Economiecongres
Waar moet het na de crisis heen met onze economie? 

Moeten we vol inzetten op groei of streven naar rust en 

stabiliteit?



Eurozone stappen, gedeeltelijke 

schuldkwijting krijgen, voortgaande 

hulp uit de Europese steunfondsen en 

hun eigen munt weer invoeren. Maar 

Brussel durft niet. En dat is 

onverstandig want de nu gekozen 

oplossing gaat niet werken. In feite is 

Griekenland al failliet want het heeft 

een onverant woord hoge nationale 

schuld. Van een kale kip kun je niet 

plukken maar er zijn nog te weinig 

collega’s die dat durven of kunnen 

inzien.’

 Godsdienstvrijheid
‘Neem evenwel de vrijheid van 

godsdienst, daarin kunnen wij wel een 

grote en invloedrijke rol spelen. Het 

gaat hier om een essentieel mensen-

recht, en mensenrechten vormen de 

basis van de werkzaamheden van de 

Buitenland Dienst van Europa, geleid 

door mevrouw Federica Mogherini. Via 

onze parlementaire intergroep gods-

dienst vrijheid, die gesteund wordt door 

nagenoeg alle EP-fracties, zetten wij 

deze dienst aan tot concrete acties op 

het gebied van godsdienstvrijheid.

Zoals bijvoorbeeld � nanciële onder-

steuning aan de advocaten die Asia Bibi 

bijstaan. Het jaarrapport van onze 

intergroep (zie www.religiousfreedom.eu) 

geeft dat allemaal helder weer’, aldus 

Van Dalen. Hij is ook te spreken over de 

samenwerking met co-voorzitter 

Dennis de Jong (SP). ‘Samen trekken wij 

op om godsdienstvrijheid hoog op de 

Europese agenda te zetten. Europa 

heeft hier een taak in, via de 140 

EU-ambassades wereldwijd of 

rechtstreeks via Brussel.’

  Transport
De haven van Rotterdam en het 

vliegveld Schiphol zijn zeer belangrijke 

economische factoren in Nederland. 

Nederland draait economisch voor een 

aanzienlijk deel op alle transport-

bewegingen van en naar deze hubs.

 

‘Ik ken de transport wereld al meer dan 

30 jaar, en mijn hart is er aan 

verslingerd’, zegt Van Dalen. ‘Zo ben 

ik lid van de EP Transport commissie en 

ik draai er stevig in mee. Want ook voor 

transport valt er Europees veel te 

regelen. Versteke lingen in Calais, 

handhaving van regels en sociale 

dumping van werk nemers zijn slechts 

enkele thema’s die voorbijkomen in 

ons werk. Laten we zorgen dat 

Nederland een belangrijk transportland 

blijft in Europa.’

  Visserij
De Bijbel bevat verhalen over het 

vangen van vissen, letterlijk (echte 

vissen uit de zee) en � guurlijk (mensen 

het Evangelie brengen). Peter van Dalen 

probeert in het EP het christen-zijn in 

de Europese politiek concreet toe te 

passen in het dagelijkse politieke werk. 

Als Europarlementariër is hij als enige 

Nederlander lid van de Visserij 

Commissie, een belangrijk orgaan als 

het gaat om de Europese visserij. ‘Voor 

een deel van onze achterban zoals in 

Urk, Katwijk, Zuid-Holland, Zeeland, 

en andere plekken, is de visserij een 

essentiële sector. Zonder vis hebben 

velen geen brood op de plank en dat 

willen we natuurlijk niet. 

De Nederlandse visserij doet het heel 

goed en is ook innovatief en modern, 

en in Europees verband moeten goede 

afspraken worden gemaakt om dat zo 

te houden. Want het visserijbeleid 

wordt bepaald in Brussel, nauwelijks 

meer in Den Haag. Een uitdaging dus 

om de Nederlandse visserijsector 

innovatief en duurzaam te houden, 

dé route om levensvatbaar te blijven.’

Om up-to-date te blijven en om het 

vissen van dichtbij mee te maken, is 

Peter van Dalen met enkele mede-

werkers een nacht met een viskotter 

meegevaren. ‘Een nacht op de Noordzee 

doet veel goeds in het begrijpen van de 

vissers en de manieren van werken. 

Ook heb ik meteen meegemaakt hoe de 

moderne pulskor-visserij werkt en dat 

is ronduit indrukwekkend.’

 Dankbaar
Het werk in het Europees Parlement 

geeft Peter van Dalen en zijn team veel 

voldoening en dankbaarheid. ‘Ik ben 

gezegend zulk mooi werk te mogen 

doen samen met mijn medewerkers. 

Ik dank een ieder die op ons heeft 

gestemd en voor het in ons gestelde 

vertrouwen. Wij doen er alles aan dat 

vertrouwen niet te beschamen en het 

voluit verantwoord in te vullen’. «

‘Echter, Europa en het werk in het Europees 

Parlement is véél meer dan dat’, zegt 

Europarlementariër Peter van Dalen, die hard 

werkt aan zijn politieke speerpunten als de euro, 

godsdienstvrijheid, transport en visserij. Bij deze 

een update over zijn werk in het afgelopen jaar. 

 De euro
Van Dalen: ‘Wat een media-aandacht en wat 

een discussies. En nog is Griekenland niet uit de 

Eurozone. Wij zijn als ChristenUnie al sinds 2012 

heel duidelijk geweest: het is beter voor 

Griekenland én Europa als de Grieken uit de 

Europa heeft het zwaar en krijgt allerlei

problemen over zich heen. Dat is deels eigen schuld 

en deels door externe factoren. ‘Het asielbeleid is een 

groot punt van discussie, maar de lidstaten nemen hun 

verantwoordelijkheid niet. Griekenland en de Eurozone 

hebben de meeste aandacht getrokken.’ 

EUROFRACTIE

Eén jaar na de
Europese verkiezingen

De ChristenUnie in het Europees Parlement:

Peter van Dalen overhandigt het jaarrapport over godsdienstvrijheid aan 
de voorzitter van een soortgelijke intergroep in het Amerikaanse Congres.

‘Ik ben 
gezegend 
zulk mooi 

werk te 
mogen doen 
samen met 
mijn mede-

werkers.’

Peter van Dalen vaart een 
nacht mee op een viskotter
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Eurozone stappen, gedeeltelijke 

schuldkwijting krijgen, voortgaande 

hulp uit de Europese steunfondsen en 

hun eigen munt weer invoeren. Maar 

Brussel durft niet. En dat is 

onverstandig want de nu gekozen 

oplossing gaat niet werken. In feite is 

Griekenland al failliet want het heeft 

een onverant woord hoge nationale 

schuld. Van een kale kip kun je niet 

plukken maar er zijn nog te weinig 

collega’s die dat durven of kunnen 

inzien.’

 Godsdienstvrijheid
‘Neem evenwel de vrijheid van 

godsdienst, daarin kunnen wij wel een 

grote en invloedrijke rol spelen. Het 

gaat hier om een essentieel mensen-

recht, en mensenrechten vormen de 

basis van de werkzaamheden van de 

Buitenland Dienst van Europa, geleid 

door mevrouw Federica Mogherini. Via 

onze parlementaire intergroep gods-

dienst vrijheid, die gesteund wordt door 

nagenoeg alle EP-fracties, zetten wij 

deze dienst aan tot concrete acties op 

het gebied van godsdienstvrijheid.

Zoals bijvoorbeeld � nanciële onder-

steuning aan de advocaten die Asia Bibi 

bijstaan. Het jaarrapport van onze 

intergroep (zie www.religiousfreedom.eu) 

geeft dat allemaal helder weer’, aldus 

Van Dalen. Hij is ook te spreken over de 

samenwerking met co-voorzitter 

Peter van Dalen overhandigt het jaarrapport over godsdienstvrijheid aan 
de voorzitter van een soortgelijke intergroep in het Amerikaanse Congres.



INTERVIEW

Het is een pioniersbaan waarin ze nieuwe wegen 

moet vinden om via plaatselijke kerken meer 

kinderen te helpen in Latijns Amerika. Nienke 

Westerbeek – tot voor kort hoofdredacteur van 

EO-vrouwen magazine Eva – volgt haar op als 

directeur van Compassion Nederland.
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Jolanda Omvlee was van 

2009 tot 2015 directeur van 

Compassion Nederland. 

Sinds kort is ze voor 

Compassion directeur in 

Latijns Amerika en het 

Caribische gebied. 

Als directeur van één van de grootste 

christelijke hulporganisaties heeft Jolanda 

Omvlee dagelijks te maken met de strijd 

tegen armoede. Onlangs verruilde ze haar 

baan als directeur van Compassion Nederland 

voor een internationale functie bij diezelfde 

organisatie. Een gesprek over boosheid, 

barmhartigheid en drijfveren. 

‘ armoede zit
in het hoofd’

roeping ligt bij het zoveel mogelijk 

helpen van kinderen. Dat kan in deze 

nieuwe functie nog beter.’

Als u terugblikt: wat ging goed 
en wat kon beter? 
‘Wat goed ging is dat we enorm 

gegroeid zijn, we zijn een van de snelst 

groeiende goede-doelen-organisaties. 

Wat beter kon is dat sommige mensen 

het beeld hebben van Compassion als 

Amerikaanse organisatie die overheerst 

in de Nederlandse christelijke markt. 

De afgelopen jaren hebben we willen 

laten zien dat we vanuit ons hart 

werken. Het gaat ons namelijk niet om 

onze naam als organisatie, maar om de 

kinderen in armoede; maar dat imago 

kan nog verder ontwikkeld worden. 

Verder: veel mensen denken dat we 

evangelisch zijn, maar we hebben een 

heel brede christelijke achterban.  ›

‘Dankjewel, Els,’ zegt Jolanda Omvlee 

met een schuin oog op het naambordje 

tegen de bediende die haar voorzichtig 

een latte macchiato voorzet. In het 

Amersfoortse grand café De 

Onthaasting, waar het interview 

plaatsvindt, werken mensen met een 

verstandelijke beperking. Omvlee komt 

vaker in zulke uitspanningen, haar 

man is begeleider van deze doelgroep. 

‘Deze mensen zijn zó puur en 

onbevangen. Ze zijn wie ze zijn, zonder 

masker.’

Omvlee heeft hart voor kwetsbare 

mensen. Bij haar werkgever 

Compassion zet ze zich sinds 2009 in 

voor kinderen in armoede. Ze kijkt ‘met 

veel plezier en dankbaarheid’ terug op 

het leidinggeven aan de Nederlandse 

tak. Er was geen enkele reden om weg 

te gaan, benadrukt ze. ‘Maar mijn 

ChristenUnie Magazine   31
Fo

to
’s

: R
ia

 W
ub

s



INTERVIEW INTERVIEW

› De tijd om verzuild te denken is ook geweest. 

Waar Christus centraal staat, verdwijnen 

kerkmuren. We werken samen met katholieken, 

bevindelijk-gereformeerden, charismatische 

christenen, enzovoorts.’

Jolanda Omvlee vertelt hoe haar organisatie 

gesponsorde kinderen, in samenwerking met 

lokale kerken, wil helpen. Zo’n kind kan naar 

school, krijgt huiswerkbegeleiding, genoeg te eten 

en krijgt te horen over de Here Jezus. ‘Veel 

kinderen hebben nog nooit gehoord dat ze geliefd 

zijn, dat ze ertoe doen, dat een sponsor voor ze 

bidt. Armoede is niet alleen economisch, armoede 

zit in het hoofd. Kinderen denken dikwijls: ik kom 

nooit uit deze situatie. Hoop is heel belangrijk voor 

ze.’ Gevraagd naar een succesverhaal, noemt ze 

Margaret Makhoha, die in een arm dorpje in Uganda 

opgroeide. Dankzij een kerk met een Compassion-

programma kreeg Margaret onderwijs en kon ze 

naar de universiteit. 

‘Inmiddels werkt ze als politica en kan zo voor 

veranderingen zorgen. We investeren dus in een 

mensenleven, maar dat werkt als een olievlek in 

een gezin of in het geval van Margaret zelfs in een 

land. Het is belangrijk dat integere, dienende 

leiders op cruciale plekken in de maatschappij 

hun invloed uitoefenen. De rol die christenpolitici 

hierin spelen is van grote waarde voor een land.’

En dat is te danken aan lokale kerken, stelt 

Omvlee enthousiast vast. ‘Er is geen groter 

netwerk van leefgemeenschappen in de wereld 

dan de kerk. Via dat netwerk kunnen we rijkelijk 

delen van wat ons is toevertrouwd. Maar helaas 

zijn we door de rijkdom in het Westen individua-

listischer geworden, waardoor we ons minder 

verbonden voelen met de ander.’

Dus eigenlijk is armoede beter voor de 
gemeenschapsvorming?
Ze denkt even na. Dan: ‘Als je verbonden bent met 

de Bron, dan kun je niet anders dan dat je in 

relatie wilt staan met anderen. Helpt armoede of 

een communistisch systeem daarbij? Ik durf daar 

niet meteen ja op te zeggen. Maar in sommige 

culturen zijn mensen inderdaad meer bezig met 

de vraag: hoe kan ik jou helpen om samen te 

overleven?’

Heeft teveel rijkdom een keerzijde?
‘God wil dat we leven in overvloed, maar met als 

doel om daarvan te delen en niet alles voor jezelf 

te houden. De wereld heeft voldoende 

mogelijkheden waarin iedereen in overvloed kan 

leven. Maar het gaat mis in de verdeling. De rijken 

eigenen zich meer toe. Ik ben zelf ook rijk en dat 

geeft mij een enorme verantwoordelijkheid. Ik 

vind het daarom goed om te zien dat de 

ChristenUnie dat principe ook helder uitdraagt 

wanneer het gaat over armoedebestrijding en 

onze verantwoordelijkheid daarin. We kúnnen 

niet aan de zijlijn blijven staan. Ik vind het 

belangrijk om als kerk, bedrijven, politiek en 

organisaties elkaar aan te vullen en te versterken 

in die Bijbelse opdracht die we samen hebben 

gekregen.’ 

Schone kleren
‘Als kinderen of jongeren onrecht wordt 

aangedaan, komt alles in mij in opstand.’ Dat was 

al zo in de eerste klas op de kleuterschool in 

Nijverdal waar de kleine Jolanda zag hoe Gerrie 

gepest werd omdat ze nog niet zindelijk was. ‘Ik 

vond dat niet eerlijk en zei: jullie moeten haar 

niet zo pesten! Ik ging naast haar zitten en stelde 

aan de juf voor dat Gerrie schone kleren meenam 

naar school, zodat het niet zo op zou vallen dat ze 

naar huis moest om zich om te kleden. Dat vond 

juf een goed idee.’ Die barmhartige houding kreeg 

Omvlee van huis uit mee. Aan tafel aten dakloze 

of eenzame mensen mee. ‘Wij vierden Kerst nooit 

alleen met het eigen gezin. Zelf koop ik voor 

zwervers vaak iets te eten en ik praat met ze.’

Ze vertelt hoe ze bijvoorbeeld een hongerige 

vluchteling meenam naar een Turkse supermarkt, 

waar hij eten kon uitzoeken. ‘Hij schaamde zich. 

Bij het betalen deed ik dus net alsof we bij elkaar 

hoorden. Ik wenste hem Gods zegen. Zoiets doet 

me dan veel. Zo’n man die daar alleen loopt...’ 

Ze schiet vol en zoekt naar woorden. Met een 

traan op de wang: ‘Er zijn zoveel mensen voor wie 

niemand oog heeft!’

Wat raakt u zo?
‘Dat mensen niet gezien worden en 

geen kans krijgen om gewoon mens te 

kunnen zijn. Mensen die in diepe 

eenzaamheid leven, zonder hun 

familie. Of dat ze lijden, geen vrijheid 

van meningsuiting hebben, misbruikt 

of verkracht worden... Terwijl ze zó 

waardevol zijn. Ik kan daar niet mee 

leven! Alleen vandaag al overlijden er 

zes-tien-dui-zend kinderen als gevolg 

van armoede. Als ik in de ogen van een 

arm kind kijk, of van een dakloze of 

vluchteling... dan voel ik dat leed en 

het appèl dat op mij als christen wordt 

gedaan om hoop te bieden. Het gaat 

niet alleen om daklozen, het kan ook je 

eenzame buurman zijn. Jezus was ook 

bewogen met de kwetsbaren, Hij stond 

stil bij mensen, ook als Zijn leerlingen 

haast hadden.’

U heeft oog voor de ander. Zijn 
er ook mensen die oog voor u 
hebben?
‘Ja, Christus. En Hij werkt door in de 

mensen om mij heen, zoals mijn 

familie, mijn vrienden, collega’s, buren. 

Ik moet ook de moed hebben om zelf 

hulp te vragen, als dat nodig is, maar 

dat vind ik nog niet altijd makkelijk.’ Ze 

vertelt over een ernstig auto-ongeluk, 

vorig jaar met het gezin in de 

Dominicaanse Republiek, waardoor ze 

een paar maanden thuis kwam te 

zitten. Ze hield er hoofd- en 

nekklachten aan over en raakte, mede 

door het ongeluk, depressief. ‘Het was 

een hele zware tijd,’ blikt ze terug. ‘Het 

voelde alsof ik in een zeilboot op zee 

zat, overboord sloeg en zou verdrinken. 

En dat niet erg vond!  Maar in het 

kolkende water voelde ik een 

uitgestoken hand van iemand die zei: 

‘Ik ben bij je en ik zorg dat je weer aan 

de kust komt’.’ Geëmotioneerd: ‘Dan 

komt het aan op vertrouwen. Dat je 

zegt: ‘Ik begrijp het niet, maar ik 

vertrouw U’. God komt dan ineens heel 

dichtbij. 

Hoewel ik soms diep eenzaam was, 

werkte God door mensen heen in 

bijvoorbeeld een kaartje, een bos 

bloemen of een mooi muziekstuk die 

op het juiste moment kwamen. Toen ik 

diep in de put zat, zag ik het niet altijd, 

maar uiteindelijk is het licht sterker 

dan de duisternis!’ Die periode was niet 

makkelijk voor het gezin, geeft ze toe, 

maar de kinderen zagen niet alleen een 

moeder die worstelde, maar die ook op 

God vertrouwde. ‘Het leven heeft 

rafelige kanten en het is leerzaam dat 

ze dat zien.’

In een interview met 
meidenmagazine ‘Huis van 
Belle’ zei uw dochter dat ze het 
jammer vond dat u, door uw 
reizen, zo vaak van huis bent. 
Dat zal met uw nieuwe, 
internationale functie, alleen 
maar toenemen.

‘Mijn 

dochter 

zegt ook 

dat ik 

niet de hele dag thuis moet zitten, 

omdat dat niet bij mij past. Dit is wie ik 

ben en tegelijkertijd wil ik een goede 

moeder en echtgenote zijn. Overigens 

ben ik nu vaker thuis dan eerst, want ik 

werk voornamelijk vanuit huis en geef, 

vanwege het tijdsverschil, vaak ‘s 

avonds leiding via Skype en e-mail. 

‘s Middags heb ik dan tijd om thee met 

hen te drinken.’ Lacht: ‘En bovendien 

hebben ze een hele lieve vader.’

Met een van haar dochters bezocht ze 

twee jaar geleden een sponsorzus, een 

twaalfjarig weeskind in Ghana. ‘Ze heet 

Rejoice, maar ik zag geen blijdschap: ze 

was depressief en boos dat ze geen 

ouders had. Toen ze het lied ‘Licht van 

de wereld, U scheen in mijn duisternis’ 

zong, begon ze hartverscheurend te 

huilen. Mijn dochter, toen elf, zong het 

lied in het Nederlands af. Ik voelde de 

duisternis van Rejoice, maar ook dat ze 

het licht kent... Eenmaal terug in 

Nederland was mijn dochter boos over 

het onrecht in de wereld. Het is 

dezelfde boosheid die ik had bij Gerrie, 

die gepest werd. Ik denk dat dat het 

hart van God is.’ «

‘Er is geen groter netwerk 
van leefgemeenschappen in 
de wereld dan de kerk.’

‘Het 
gaat niet 
alleen om 
daklozen, 
het kan 
ook je 
eenzame 
buurman 
zijn.’
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Wat raakt u zo?
‘Dat mensen niet gezien worden en 

geen kans krijgen om gewoon mens te 

kunnen zijn. Mensen die in diepe 

eenzaamheid leven, zonder hun 

familie. Of dat ze lijden, geen vrijheid 

van meningsuiting hebben, misbruikt 

of verkracht worden... Terwijl ze zó 

waardevol zijn. Ik kan daar niet mee 

leven! Alleen vandaag al overlijden er 

zes-tien-dui-zend kinderen als gevolg 

van armoede. Als ik in de ogen van een 

arm kind kijk, of van een dakloze of 

vluchteling... dan voel ik dat leed en 

het appèl dat op mij als christen wordt 

gedaan om hoop te bieden. Het gaat 

niet alleen om daklozen, het kan ook je 

eenzame buurman zijn. Jezus was ook 

bewogen met de kwetsbaren, Hij stond 

stil bij mensen, ook als Zijn leerlingen 

haast hadden.’

U heeft oog voor de ander. Zijn 
er ook mensen die oog voor u 
hebben?
‘Ja, Christus. En Hij werkt door in de 

mensen om mij heen, zoals mijn 

familie, mijn vrienden, collega’s, buren. 

Ik moet ook de moed hebben om zelf 

hulp te vragen, als dat nodig is, maar 

dat vind ik nog niet altijd makkelijk.’ Ze 

vertelt over een ernstig auto-ongeluk, 

vorig jaar met het gezin in de 

Dominicaanse Republiek, waardoor ze 

een paar maanden thuis kwam te 

zitten. Ze hield er hoofd- en 

nekklachten aan over en raakte, mede 

Tekst: Sjoerd Wielenga



ADVERTENTIES

Actie4kids is een actie van Stichting de SamaritaanActie4kids is een actie van Stichting de Samaritaan

spullen om:
• te leren
• gezond te blijven
• plezier te hebben

Samen met kinderen uit meer dan 1000 

kerken en scholen willen we 50.000 

kinderen blij maken met een mooi versierde 

schoenendoos met schoolspullen, hygiëne 

producten, speelgoed en een knuffel.

Kijk snel op www.Actie4Kids.org en doe mee!
Organiseer Actie4Kids in uw kerk, school of gewoon thuis.

  Volg ons op www.facebook.com/actie4kids

Wat heeft zij dat zij niet heeft?

Stichting Hadassa Hoeve
0524 - 56 09 65 

info@hadassahoeve.nl

hadassahoeve.nl

Kleinschalige woon- en werkvoorziening voor 
jonge vrouwen, die vastgelopen zijn in hun leven

Een thuis waar je onder professionele begeleiding aan de slag gaat met:

• een positief zelfbeeld • accepteren wie je bent

• verborgen talenten • toewerken naar een zelfstandig leven
Het ledencongres van juni dit jaar stelde drie kern waarden 

vast van waaruit de ChristenUnie politiek bedrijft. 

De ChristenUnie komt op voor de waarde van het leven, 

voor een dienstbare samenleving en voor geloofsvrijheid. 

In deze waarden laten we zien hoe ons geloof onze 

politieke visie op de mens en samenleving kleurt. Alle 

leven is Gods waardevolle gift, Hij laat mensen opbloeien 

in relaties, samenwerking en onderlinge zorg en Hij maakt 

mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven.

Waarom raakt waardevol leven het hart van de christelijke 

politiek? Het maakt nogal uit. Zien we de wereld en het 

heelal als een toevalstreffer en mensen het toevallige 

product van blinde, onpersoonlijke krachten en 

overgeleverd aan een ‘survival of the fittest’? Of zien we de 

wereld als het prachtige scheppingswerk van God (Genesis 

1). Ieder deel van ons lichaam en ziel door de Heer zelf 

geweven (Psalm 139)? En ieder mens door God begiftigd 

met een waardevol talent (Mattheus 25)?

De ChristenUnie komt op voor een zorgvuldige omgang 

met heel Zijn schepping. In die schepping dienen wij te 

bouwen en te bewaren, op een manier die duurzaam is, 

ook met het oog op de mensen die na ons komen. 

De ChristenUnie komt op voor de waardigheid en de 

rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of 

ongeboren, nabij of veraf. Ieder is van waarde: de geslaagde 

ondernemer evengoed als de vluchteling zonder paspoort. 

Deze overtuiging herkennen we gelukkig bij vele mooie 

maatschappelijke organisaties en initiatieven.

Opkomen voor de waarde van de schepping en voor 

mensen zijn niet los van elkaar te zien. Paus Franciscus 

verwoordde dat bijvoorbeeld krachtig in zijn recente 

milieuencycliek Laudato Si: ‘Hoe kunnen we op authentieke 

wijze opkomen voor de natuur en kwetsbare wezens als we 

niet eens een menselijk embryo kunnen beschermen, 

wanneer zijn aanwezigheid ongemakkelijk is?’ 

De ChristenUnie gaat graag in gesprek met u over de 

vraag: waar dreigt leven als waardeloos aan de kant gezet 

te worden en hoe maken we ons sterk voor de waarde van 

het leven? Dat gesprek zoeken we bijvoorbeeld op het 

ChristenUnie-congres van 21 november. 

U bent daar van harte welkom!

Wilt u meedenken over dit thema? 
Kijk op www.christenunie.nl/waardevolleven en deel met ons uw kijk op ‘waardevol leven’. 

Waardevol leven is een kernwaarde voor de ChristenUnie. 

In de volgende pagina’s leest u concrete verhalen en voorbeelden 

waarom. Over wanneer wij zien dat leven ‘waardeloos’ dreigt 

te worden en wij in beweging komen. U bent zelf ook van harte 

uitgenodigd mee te denken hoe wij kunnen opkomen voor 

de waarde van het leven.

Waardevol Leven
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vast van waaruit de ChristenUnie politiek bedrijft. 
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voor een dienstbare samenleving en voor geloofsvrijheid. 

In deze waarden laten we zien hoe ons geloof onze 

politieke visie op de mens en samenleving kleurt. Alle 

leven is Gods waardevolle gift, Hij laat mensen opbloeien 

in relaties, samenwerking en onderlinge zorg en Hij maakt 

mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven.

Waarom raakt waardevol leven het hart van de christelijke 

politiek? Het maakt nogal uit. Zien we de wereld en het 

heelal als een toevalstreffer en mensen het toevallige 

product van blinde, onpersoonlijke krachten en 

overgeleverd aan een ‘survival of the fittest’? Of zien we de 

wereld als het prachtige scheppingswerk van God (Genesis 

1). Ieder deel van ons lichaam en ziel door de Heer zelf 

geweven (Psalm 139)? En ieder mens door God begiftigd 

met een waardevol talent (Mattheus 25)?

De ChristenUnie komt op voor een zorgvuldige omgang 

met heel Zijn schepping. In die schepping dienen wij te 

bouwen en te bewaren, op een manier die duurzaam is, 
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WAARDEVOL LEVEN

Eenzaamheid
Waardevol Leven

Als we het taboe 
op eenzaamheid laten 
bestaan...
Een aantal maanden geleden zag ik in een 

televisieprogramma het meisje Zora aan het werk. 

Ze voerde gesprekken met bewoners van een 

verzorgingstehuis.

Een bewoonster vertelt Zora dat ze niet meer verder 

wilde leven. ‘Ik zou graag willen dat u blijft leven’, 

zegt Zora.

Het gesprek raakte me. In de eerste plaats vanwege de 

eenzaamheid van deze mevrouw. Maar ook omdat het 

‘meisje’ Zora een robot is. Een zogenaamde 

‘zorgrobot’, die wordt ingezet bij eenzame ouderen.

Er heerst een taboe op eenzaamheid, wordt er gezegd. 

Meer dan een miljoen mensen hebben er in ons land 

mee te maken. Vooral ook ouderen.

Een recent onderzoek van Els van Wijngaarden, 

docent ethiek aan Hogeschool Windesheim,  laat zien 

dat ouderen die zich eenzaam en overbodig voelen, 

sneller een doodswens hebben.

Voor haar onderzoek interviewde ze een groot aantal 

ouderen. ‘Bij de mensen die ik interviewde zag ik vaak 

nog het verlangen om gehoord te worden, om nuttig 

te zijn, ‘ vertelt van Wijngaarden.

‘In plaats van ons af te vragen of deze mensen dood 

mogen, moeten we kijken of we daar iets mee 

kunnen doen.’

Laten we dit onderzoek serieus nemen. Eenzaamheid 

bestrijden is niet iets dat we alleen maar kunnen 

uitbesteden aan robots als Zora, maar is een opdracht 

voor ons, medemensen, allemaal.

Arie Slob  -  Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

ouderen. ‘Bij de mensen die ik interviewde zag ik vaak 

‘Steeds meer mensen in ons land 

hebben te maken met eenzaamheid. 

Van elke honderd Nederlanders zijn 

er twintig die zich sterk tot zeer 

sterk eenzaam voelen. Eén op de 

acht Nederlanders zegt geen 

vrienden te hebben... Ook in jouw 

buurt, straat of wijk zijn er mensen 

die eenzaam zijn.

Veel mensen denken dat 

eenzaamheid een probleem is waar 

vooral ouderen mee te maken 

hebben, maar het zijn juist jongeren 

die meer en meer aangeven dat ze 

zich eenzaam voelen. Het is 

belangrijk dat we deze mensen uit 

hun isolement halen en ervoor 

zorgen dat ze weer mee gaan doen!

Het Leger des Heils wil daarom 

strijden tegen eenzaamheid. 

Gedreven vanuit Bijbels perspectief 

en liefde voor de naaste voeren we 

actie. Op veel plaatsen in steden en 

buurten organiseren we 

ontmoetingen, verstrekken we 

maaltijden, bieden we zorg en 

besteden we aandacht aan hen die 

dat zo nodig hebben. Samen met 

andere organisaties en de buurt 

willen we een vuist maken tegen 

eenzaamheid in ons land. 

Eenzaamheid is geen probleem ‘ver 

weg’, maar een uitdaging dichtbij!’

hans van vliet
Commandant van 

het Leger des Heils in 

Nederland & Tsjechië

Leeftijd 19-34 35-49 50-64 65-74 75-84 85+

Matig eenzaam 34% 37% 40% 41% 50% 59%

Sterk eenzaam 7% 8% 9% 7% 10% 14%

‘In de kern is ieder mens eenzaam. Ik zelf ook. 

Alleen door met andere mensen betekenisvolle relaties te 

onderhouden wordt eenzaamheid minder. Zo heeft God de 

mens ook bedoeld: leven in relatie met elkaar. Het is 

sociale armoede als mensen structureel in een zwaar 

sociaal isolement leven. Present wil daarom een beweging 

op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer 

mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te 

zien. In ruim honderd plaatsen koppelen we groepen 

vrijwilligers aan mensen die hulp goed kunnen gebruiken. 

Die vrijwilligers komen uit kerken, bedrijven, scholen, 

families en verenigingen. Want we geloven dat omzien 

naar elkaar een mentaliteit is die mensen zich eigen 

maken binnen de gemeenschappen waar zij leven.’

Tiemen Zeldenrust
Directeur Present Nederland

www.stichtingpresent.nl 

Foto’s: Ruben Timman

Hoe vaak komt eenzaamheid voor?

Bron: Coalitie Erbij, RIVM
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Als we vluchtelingen
zien als pro� teurs...
Ik was deze zomer in Israël en bezocht een interneringskamp 

waar joden die de holocaust in Europa hadden overleefd 

op werden gevangen. Ik wist niet dat dit kamp in Atlit had 

bestaan.

De joden die hier terecht kwamen, kwamen daar niet 

zomaar. Velen van hen overleefden de concentratie-

kampen, maakten een woeste zeetocht mee onder 

erbarmelijke omstandigheden en werden bij het 

naderen van het land teruggestuurd door de daar 

aanwezige Britten.

Als ze wel aankwamen, werden ze in Israël wederom 

in een groot kamp geplaatst met prikkeldraad en 

bewakers. Atlit. Wat een drama.

Ik dacht terug aan mijn bezoek aan het Italiaanse 

eiland Lampedusa en aan de twee jongens die ik daar 

sprak. Ze waren de gruwelijkheden van Boko Haram 

in Nigeria ontvlucht, op zoek naar veiligheid en 

vrijheid. Dat was het enige wat ze wilden.

Er wordt soms makkelijk gesproken over vluchtelingen 

als ‘profiteurs’. Maar wie de tijd neemt om hun vaak 

gruwelijke verhalen te horen, kan niet anders dan 

betrokken raken. ‘Als het onze zonen zou overkomen, 

zou ik ook graag willen dat ze gered worden. En dus help 

ik ze ook,’ vertelde een bewoner van Lampedusa me. 

Wees gastvrij voor de vreemdeling, riep Jezus ons op. 

Zorg voor de vreemdeling, omdat u zelf vreemdeling 

bent geweest. Jezus wist waar hij het over had. Zelf 

was hij in zijn jonge jaren vluchteling in Egypte.

Hij zei: ‘Alles wat je voor je naaste doet, doe je voor 

mij.’

Daarom zet ik me in voor vluchtelingen en 

asielzoekers. Ze komen niet ‘zomaar’ op ons pad. 

Het is aan ons om Gods liefde aan hen te laten zien.

‘Raakt het ons nog als 400 bootvluchtelingen verdrinken? 

Na 5 jaar oorlog zet het schrijnende nieuws ons nog 

nauwelijks in beweging. Kapotte huizen in Alphen krijgen 

meer aandacht dan compleet verwoeste steden ver weg. 

Twaalf miljoen Syriërs zijn ontheemd of gevlucht. Opvang 

in de regio is nauwelijks nog mogelijk, in Libanon bestaat 

de bevolking al voor 25% uit vluchtelingen! Om te overleven 

zien we een toename van kinderarbeid en prostitutie. 

Kleine kinderen in Syrië weten niet wat vrede is! 

Laten we niet moe worden goed te doen en bereid zijn 

onze grote overvloed en vrijheid te delen met kwetsbare 

mensen in nood. Gelukkig doen veel mensen dit en 

zetten organisaties als Tear, ZOA, Dorcas en World Vision 

zich voor hen in.’

Ruud van eijle
Directeur World Vision

www.worldvision.nl

‘Dat de vluchtelingen op de 

Middellandse Zee moeten worden 

geholpen is absoluut zonneklaar. 

En zij moeten naar redelijkheid 

verdeeld worden over alle Europese 

landen. Tegelijk is het hard nodig 

dat de doorvoer via Libië en Tunesië 

aan banden wordt gelegd door meer 

en betere opvang in de regio en het 

stevig aanpakken van de mensen-

smokkelaars. De nationale 

regeringen zijn helaas veel te 

verdeeld over dit cruciale 

onderwerp, dat móet anders!’

Peter van dalen
Europarlementariër 

ChristenUnie-SGP

1. Syrië (34%)

2. Afghanistan (12%)

3. Eritrea (12%)

4. Somalië (5%)

5. Nigeria (5%)
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Als we mensen 
beoordelen op de talenten 
die ze niet hebben...
‘We lopen tegen zó veel beperkingen aan! Doe er wat 

aan!’

Die oproep klinkt tijdens een gesprek over de waarde 

van mensen, de waarde van talenten en de ruimte 

voor hen op de arbeidsmarkt. Over het stempel dat 

mensen die niet vanzelf een baan vinden op hun 

voorhoofd krijgen, voordat ze een voet op de 

werkvloer hebben kunnen zetten.

‘Doe er wat aan,’ luidt de hartenkreet. Maar die 

hartenkreet komt niet van een jongere met een 

beperking, of van zijn vader of moeder. Die 

hartenkreet komt van een werkgever, die veertien 

mensen met een zogenaamde arbeidsbeperking in 

dienst wil nemen. ‘Omdat ieder mens van waarde is 

en we voor bijna iedereen wel een zinvolle baan 

kunnen creëren,’ zegt hij.

Maar de afgelopen maanden is hij vooral druk 

geweest met het invullen van formulieren en het 

doorploegen van de bureaucratie. Niet met het 

aannemen van personeel.  ‘Waarom hebben jullie dit 

zo ingewikkeld gemaakt?’, vraagt hij zich af. Een heel 

terechte vraag.

Een sluitend antwoord op die waarom-vraag is niet 

te geven. Sterker nog: dat 

wil ik niet eens geven. Ik wil 

het niet kunnen verklaren, 

maar aanpakken!

Omdat ik, net als die 

werkgever, ontzettend graag 

wil dat we mensen gaan 

beoordelen op hun talenten 

die ze wél hebben in plaats 

van op dat wat ze niet 

hebben. 

Omdat ik zie dat steeds 

meer werkgevers mensen, 

ook met een beperking, een 

kans willen geven.

Omdat ik merk dat juist de 

overheid het zo complex 

heeft gemaakt.

We gaan er 

wat aan doen!

Carola Schouten  -  Tweede Kamerlid ChristenUnie

‘Werk is belangrijk voor mensen. 

Niet alleen om inkomsten te 

genereren, maar bovenal om van 

betekenis te zijn en mee te doen in 

de maatschappij. Mensen met of 

zonder een beperking moeten 

daarom gelijke kansen hebben op 

de arbeidsmarkt. Dat lijkt ons als 

familiebedrijf de normaalste zaak. 

Of je nu een WAO, WIA, Wajongere 

bent of iemand met welke 

uitkering, beperking of indicatie 

dan ook. Meerdere mensen met een 

achterstand op de arbeidsmarkt 

hebben bij ons een baan gevonden 

en een normale toekomst gekregen. 

Wat ons verbaast is de beperkte 

transparantie rond deze doelgroep 

en de vele instanties waar je mee te 

maken hebt als je hen wilt 

benaderen. Dat moet anders. Hier 

ligt naar onze mening de grootste 

uitdaging voor de landelijke 

politiek. Regelmatig hebben we met 

10 tot 15 verschillende instanties te 

maken voor een vacature op één 

van onze vestigingen. 

Samenwerking tussen deze 

organisaties blijkt vaak moeilijk en 

andere (eigen)belangen beperken 

aanzienlijk de transparantie die 

nodig is om de juiste mensen te 

kunnen bereiken.

Naar onze mening ligt de drempel 

niet bij het bedrijfsleven maar bij 

de instanties en organisaties die de 

’kaartenbak’ van mensen met een 

arbeidsbeperking beheren. Verstop 

ze niet, maak ze transparant! Daar 

hebben zij net zoveel recht op als 

iedereen.’

Ton van der Giessen
Algemeen directeur

Van Werven

www.vanwerven.nl/nieuws/

socialreturn

‘Tosti van Josti’, een zaak, net even anders dan alle 

anderen in de binnenstad van Den Haag. ‘Bij ons worden 

namelijk de lekkerste tosti’s gemaakt en geserveerd door 

medewerkers met een arbeidsbeperking, waarvan op dit 

moment acht in dienst. Denk bij deze beperkingen 

bijvoorbeeld aan autisme, down, lichte psychische 

beperkingen en aangeboren afwijkingen. Wij creëren voor 

deze mensen een betaalde baan en zorgen voor 

professionele begeleiding/training. 

Het werken met deze doelgroep levert ons als 

ondernemers ontzettend veel voldoening en plezier op. 

Wij zorgen dat onze medewerkers datgene doen wat ze 

leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dit zorgt voor veel 

toewijding bij hen waardoor ze werk technisch 

substantieel verbeteren wat ons weer een waardevolle 

arbeidskracht oplevert. Al deze aspecten en het plezier 

zijn de voornaamste redenen waarom we voor deze 

bedrijfsstructuur hebben gekozen. We hopen in de 

toekomst nog veel kandidaten met een arbeidsbeperking 

een leuke werkplek te mogen bieden!’

Sam Holtus & Jasper Kool
Eigenaren Tosti van Josti

www.tostivanjosti.nl 

‘De ChristenUnie zet volop in op een inclusieve 

arbeidsmarkt. Iedereen hoort er bij, iedereen heeft talent. 

Ook mensen met een arbeidsbeperking. Als EK-fractie 

hebben wij hun belangen stevig op ons netvlies. 

Zij verdienen onze steun. Vanuit deze visie beoordelen 

wij de Participatiewet en de Arbeidsquotumwet.’

Peter Ester
Eerste Kamerlid ChristenUnie

Arbeidsbeperking
Waardevol Leven
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Als mensen een nummer 
worden en vrouwen slechts 
hun lichaam zijn...
Cijfers en percentages. Wat zeggen ze eigenlijk?

Ze zeggen me dat er het afgelopen jaar landelijk meer 

dan duizend ‘mogelijke slachtoffers’ van 

mensenhandel in de prostitutie zijn geregistreerd.

Dat volgens een schatting van het Openbaar 

Ministerie zeventig procent van de prostituees 

onvrijwillig werkt.

Dat er wereldwijd misschien wel 30 miljoen 

slachtoffers van moderne slavernij zijn.

Onwaarschijnlijke aantallen. Hemeltergend onrecht. 

Maar zelfs een slachtoffer dreigt hier in plaats van 

een mens, een nummer te worden. Een percentage 

dat je in discussies kunt gebruiken.

Tot Linda en Fiona hun verhaal doen. Ze vertellen 

het met tranen in hun ogen op een symposium dat 

de ChristenUnie met hulpverleners organiseerde. 

Ze waren zelf gaan geloven dat ze niets meer waard 

waren en alleen nog deugden als lichaam waarmee 

hun pooiers geld konden verdienen.

Maar ook dat ze nu hier stonden, als trotse vrouwen, met 

een indrukwekkend verhaal. Hun ellendige verleden was 

door een Godswonder veranderd in een waardige strijd 

tegen het onrecht van gedwongen prostitutie.

Pas als ik hen voor ogen heb - Linda, Fiona en al die 

anderen -, kan ik de strijd weer aan. Voor hen doe ik 

het. Voor hen strijd ik tegen onrecht waarbij prostitutie 

en mensenhandel steeds weer hand in hand blijken te 

gaan. Voor hen strijd ik tegen een duistere wereld 

waarin vrouwen slechts hun lichaam zijn.

Gert-Jan Segers  -  Tweede Kamerlid ChristenUnie

‘Na jaren terug de verhalen gehoord 

hebbende van ex-prostituees was ik 

geraakt door de pijn, 

teleurstellingen, boosheid, verdriet, 

frustraties en haat naar mannen van 

deze vrouwen. ‘Hoe kan ik ooit nog 

een man vertrouwen, ik wil graag 

kinderen maar geen man want mijn 

droom over een gezin is kapot 

gemaakt’, zei ze.

Ik geloof dat waar mannen de pijn 

hebben gebracht ook de genezing 

die Jezus wil geven kunnen brengen. 

Deze vrouwen hebben het recht om 

andere mannen te ontmoeten.

Lev. 19 vers 29 zegt; ‘Vaders laat 

uw dochters niet hoereren’. Als een 

geestelijke vader wil ik dat praktisch 

maken en daarom ben ik bijna 

dagelijks op de wallen te vinden om 

de vrouwen dat te tonen en ze te 

helpen een nieuw leven op te 

bouwen.’

Frits Rouvoet
Directeur Bright-Fame

www.brightfame.nl

‘Hier in Leeuwarden eet je aan de ene kant bij de McDonalds je hamburger en aan de andere kant van de 

muur worden vrouwen ‘gehouden’. Dat gebeurt in mijn stad, waar ik zo heel veel van hou. We maken ons echt 

heel erg druk in de raad om heel veel zaken, en als de ChristenUnie dit niet had aangepakt, dan waren we hier 

achteloos aan voorbijgegaan. Door ons werk is de Algemene Plaatselijke Verordening enorm aangescherpt. 

Zo is de minimumleeftijd om in de prostitutie te werken verhoogd  van 18 naar 21 jaar, moet er een duidelijke 

registratie zijn, moet er altijd deskundig toezicht zijn en mogen de dames niet meer op de werkplek slapen.’

Frits Rijpma
Fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden

leeuwarden.christenunie.nl

In februari dit jaar vond 
in Leeuwarden de Walk for 
Freedom plaats, waar Gert-Jan 
Segers en Frits Rijpma ook 
aanwezig waren. Het was een 
stil protest om het onrecht 
van mensenhandel en prostitutie 
aan het licht te brengen.

Bron: Jaarverslag 2014, 
CoMensha (www.comensha.nl)
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Als we een Down-vrije 
samenleving willen...

Hoe zo’n vraag voelt, vertelt een moeder me: ‘Mijn 

eigen vlees en bloed wordt door mensen afgewezen’.

Het is niet altijd makkelijk om een kind met een 

beperking te hebben. Maar jij weet: je kind mag er zijn 

en is geliefd door God en de mensen om hem heen. 

Hij vraagt zorg, maar geeft je er onvoorstelbaar veel 

geluk voor terug.

Die ontmoeting op straat staat niet op zichzelf. Het 

hoort bij een samenleving waarin steeds minder plek 

is voor mensen met het syndroom van Down.

Het syndroom van Down is volgens een instituut als 

TNO ‘een zeer ernstige aandoening’. Een keihard 

frame dat je ook terugleest in de informatie die artsen 

geven aan ouders die in verwachting zijn. De 

onderliggende boodschap: ‘niet aan beginnen!’

Testen waarmee je Down voor de geboorte kunt 

herkennen, worden steeds nauwkeuriger. De nieuwe 

NIP-test is technisch een vooruitgang. Maar in een 

tijd waarin de druk om te testen toeneemt en de 

vraag of je een kind met Down mag houden steeds 

nadrukkelijker wordt gesteld, houd ik mijn hart vast. 

Het leven is geen resultaat van allerhande testen. 

Daarom wil ik dat artsen het eerlijke verhaal vertellen 

over Down. Dat ouders het recht houden om níet te 

testen.

Ik wil géén Down-vrije samenleving, maar een 

samenleving waarin ieder kind geboren mag worden. 

Waarin dat kan, omdat we omzien naar elkaar en 

iedereen, ongeacht talenten of beperkingen, de kans 

willen geven om te leren en te werken, lief te hebben 

en geliefd te worden. 

Carla Dik-Faber  -  Tweede Kamerlid ChristenUnie

‘Mevrouw, dat hóeft toch eigenlijk niet meer, in deze tijd?’, 

vraagt een onbekende op straat over jouw kind met het 

syndroom van Down.

‘Lukas, onze zoon met 

Downsyndroom,  laat ons dagelijks 

zien dat geluk vele vormen heeft. 

Het ziet er vaak anders uit dan je 

altijd dacht.. Als ik naar hem kijk zie 

ik iemand die mooi in het leven 

staat, veel levensvreugde heeft en 

die vreugde zonder terughoudend-

heid met iedereen deelt. Ik denk dat 

we als gezin door hem ook 

onbevangener in het leven staan. We 

leven veel meer in het moment en 

kunnen van kleine dingen genieten. 

Met die kant van Downsyndroom 

willen we iedereen laten 

kennismaken. 

Bij Downsyndroom denkt men toch 

met name aan gezondheids-

problemen en zorgen. Maar als je 

verder kunt kijken, brengt het ook 

veel mooie dingen. Mensen met 

Downsyndroom worden vaak 

onderschat, maar kunnen over het 

algemeen prima in de maatschappij 

meedoen. Stichting ‘De Upside van 

Down’ zet zich in dit beeld 

duidelijker neer te zetten. Want 

meer begrip leidt uiteindelijk tot 

meer acceptatie van mensen met 

Downsyndroom in onze 

maatschappij. En voor ons staat vast 

dat de maatschappij waardevoller is 

als zij er hun bijdrage aan mogen 

leveren.’

Linda Germs
Stichting De Upside van 

Down

De petitie ‘Anders, niet minder’ had bijna 42.000 ondertekenaars. Een actie om de politiek te laten weten dat 
kinderen met Down ‘gewoon’ moeten blijven in Nederland! In juni is de petitie dan ook aangeboden in de Tweede Kamer.

Down
Waardevol Leven

ChristenUnie Magazine   4544  ChristenUnie Magazine

De petitie ‘Anders, niet minder’ had bijna 42.000 ondertekenaars. Een actie om de politiek te laten weten dat 
kinderen met Down ‘gewoon’ moeten blijven in Nederland! In juni is de petitie dan ook aangeboden in de Tweede Kamer.



Agenda

26 september

ChristenUnie Economiecongres

(zie pagina 26)
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31 oktober
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 Nijkerk
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Dinie Aalbers
Met verdriet moest het team van het Wetenschappelijk 

Instituut van de ChristenUnie afscheid nemen van 

collega Dinie Aalbers. In december vorig jaar werd Dinie 

ziek, door wat een ongeneeslijke vorm van kanker bleek. 

Zij overleed op maandagavond 11 mei 2015. Bijna tien 

jaar lang werkte Dinie achter de schermen mee aan de 

missie van het WI. Ze leefde open en liefdevol dichtbij 

God en dichtbij alle mensen om haar heen.

Robert Heij
Zondag 7 juni 2015 is Robert Heij in de jonge 

leeftijd van 27 jaar overleden aan de gevolgen van 

een hersentumor. Robert was voorzitter van de 

ChristenUnie-jongerenorganisatie PerspectieF van 

2010 tot 2012. Zijn overlijden raakt de ChristenUnie 

diep. Na een moedig gedragen ziekbed van ruim een 

jaar is Robert gestorven in het geloof dat hij mocht 

Thuiskomen bij zijn Hemelse Vader.

Colofon
Redactie

Jop Douma (hoofdredacteur), 

Floris Spronk (eindredacteur), 

Menno van Hulst, Tjitske Kuiper 

- De Haan, Geert Jan Spijker

Fotografie

Anne Paul Roukema:

www.inhisimage.nl

Ruben Timman

www.nowords.nl

Concept, vormgeving

en beeldbewerking

Redmatters  

www.redmatters.com

Partijbureau

Postbus 439

3800 AK Amersfoort

Tel. 033 4226969

info@christenunie.nl

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 

Eerste Kamer

Tel. 070 3624571

christenunie@eerstekamer.nl

Tweede Kamer

Tel. 070 3183057

christenunie@tweedekamer.nl 

Eurofractie

Tel. 06 52244464

info@eurofractie.nl

Wetenschappelijk Instituut

Tel. 033 4226960

wi@christenunie.nl

CBB

ChristenUnie magazine verschijnt 

in braille en audio bij het CBB 

Tel. 0341 565 499

Druk

Kon. BDU Grafisch bedrijf

Advertenties

Theo Wijbenga (Media Advys)

Tel. 0511 789319

adverteren@christenunie.nl

Het volgende ChristenUnie 

magazine verschijnt in 

december 2015

Giften

De ChristenUnie 

steunen met uw gift? 

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 

t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

Legaten

Gedenkt u de partij 

testamentair dan luidt de 

tenaamstelling: Vereniging de 

ChristenUnie Amersfoort. 

KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap

Het lidmaatschap valt samen 

met het kalenderjaar. Opzeggen 

kan alleen schriftelijk voor 30 

november bij de leden administratie:

ledenadministratie@christenunie.nl

Alle mutaties worden door de 

leden administratie per e-mail of 

per post aan u bevestigd. 

NAW-gegevens 

De ChristenUnie registreert 

NAW-gegevens van alle leden. 

Zorgvuldig geselecteerde derden 

mogen onze leden af en toe 

gerichte aanbiedingen doen. 

Vragen of bezwaar? Bel onze 

ledenadministratie.

In Memoriam: 

ADVERTENTIES

“Met mijn succesvolle
programma’s creëer 
ik transformatie bij 
leiders, managers 
en werknemers.
Altijd met een 
blijvend resultaat!”

David Rakers:
MKB Trainer-Coach-
Interim-Spreker
“Met mijn succesvolle
programma’s creëer programma’s creëer 
ik transformatie bij 

David Rakers:
MKB Trainer-Coach-
Interim-Spreker

davidrakers.com

info@davidrakers.com

Commercie | Gedrag | Waarden | Organisatie | Communicatie

Een verhaal dat zo aan je vreet 
dat je blijft lezen

- Martin Ros -
Een fascinerend boek 

- Arie Slob -- Arie Slob -- Arie Slob -

-
VAN DE 

SCHRIJVER VAN  

STILLE 

FINALE
-

N I E U W  B O E K 
H E N K  VA E S S E N
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Wie neem jij mee?

Reserveer je toegangskaart op: www.christenunie.nl/opendag

OP=OP

De Open Dag bied je een uniek kijkje achter 

de schermen van de Tweede Kamer. Ik laat je dan 

graag ook mijn werkplek zien. Tot dan!

Arie Slob

Ontmoeting met

Kamerleden
Vragenuurtje

Marcel & 
Lydia Zimmer

31 oktober,
Den Haag

Geef je op als groep (minimaal 10 personen) en ontvang 25% korting!

Open Dag

Geef je op als groep (minimaal 10 personen) en ontvang 25% korting!




