
 
 

Verslag 31e Partijcongres, 13 juni 2015 in Zwolle 

 
 

1. OPENING 5 
Voorzitter Piet Adema heet iedereen van harte welkom. Hij heeft een afmelding ontvangen van 

SGP voorzitter, Maarten van Leeuwen. Hij verwelkomt Andries Knevel.  

 

Samenzang Psalm 68:8 en 13 “Geloofd zij God met diep ontzag”. 

 10 
Andries Knevel houdt een meditatie over Filippenzen 2:1-11: Eensgezindheid onder elkaar tot eer 

van God de Vader. De meditatie is in zijn geheel terug te zien op de website van de ChristenUnie, 

en via deze link.  

 

Samenzang Opwekking 167 “Samen in de naam van Jezus”.  15 
   

Piet Adema houdt een openingsspeech. Deze is in zijn geheel terug te zien op de website van de 

ChristenUnie en via deze link.  

Tijdens zijn speech staat hij ook stil bij het overlijden van een 3-tal partijmensen: 

• oud-bureaudirecteur en wethouder Stichtse Vecht, Henk van Rhee (20 februari 2015, 63 jaar) 20 
• managementassistent bij het Wetenschappelijk Instituut, Dinie Aalbers (11 mei 2015, 55 jaar) 

• oud-voorzitter PerspectieF, Robert Heij (7 juni 2015, 27 jaar).  

 

Samenzang: Opwekking 687 “Heer wijs mij uw weg”. 

 25 
Voor het verslag benoemt de voorzitter twee personen tot meelezers, te weten,  Jan Peter van der 

Sluis uit IJsselmuiden en Thera de Haan uit Gouda.  

 

2. BESPREKING VOORSTEL GRONDSLAG EN PRE-AMBULE 

Piet Adema draagt het voorzitterschap over aan Klaas Tigelaar.  30 
Wouter Beekers van het Wetenschappelijk Instituut wordt ook uitgenodigd op het podium.  

Piet Adema en Wouter Beekers zullen de vragen beantwoorden.  

 

Klaas Tigelaar legt de structuur van het voorstel uit:  

A. De tekst van de statuten waarin wordt gesproken over Uniefundering en Unieverklaring wordt 35 
aangepast met de tekst van de nieuwe grondslag.  

B. Aan de tekst van het kernprogramma wordt een preambule, een voorwoord, toegevoegd en  

C. het partijcongres geeft het Landelijk Bestuur mandaat om andere reglementen aan het nieuwe 

vocabulaire  aan te passen.  

 40 
De bespreking zal tijdens het ochtendprogramma plaats vinden, de stemming zal in de middag 

plaat vinden. Alleen de leden die de sprekerslijst hebben getekend krijgen het woord.  

 

Piet Adema geeft een korte procesbeschrijving vanaf het Uniecongres van 22 november 2014 tot 

nu toe. Een schrijversgroep is aan de slag gegaan met een concrete opdracht van het Landelijk 45 
Bestuur. Dit leidde tot een concept, dat is besproken met een dertigtal leden van de ChristenUnie 

met diverse achtergronden in drie sessies op 13 maart. Daarnaast is een aantal mensen 

individueel om een reactie gevraagd. Dit heeft geleid tot een nieuw concept, dat na diverse 

adviesrondes is omgewerkt tot het definitieve concept, dat door het Landelijk Bestuur op 15 april 

is goedgekeurd ter besluitvorming tijdens dit congres.  50 

https://youtu.be/o8DY_aqTsPY
https://youtu.be/wOLKoFoWHWc
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De notitie van het WI was waardevol en de gesprekken droegen bij aan een respectvolle 

discussie. Er waren zorgen en vraagtekens, maar ook eensgezindheid. De gesprekken waren 

leerzaam voor het bestuur.  

 

Klaas Tigelaar vraagt Wouter Beekers hoe hij het proces ervaren heeft.  5 
Wouter Beekers vond het bijzonder en waardevol om met het fundament bezig te zijn. Ze hebben 

gewerkt vanuit Gods liefde en hij heeft scherper leren kijken naar de kern van het geloof en de 

christelijke politiek.  

Piet Adema vult aan dat ze met elkaar terug zijn gegaan naar de kern. Ze hebben geprobeerd te 

luisteren naar de achterban tijdens de avonden in het land. Het is mooi dat we hier als partij over 10 
hebben kunnen discussiëren. De grondslag is nu wat politieker geworden en de preambule heeft 

fantastische kernwaarden.  

 

Klaas Tigelaar gaat over tot de bespreking en geeft de eerste insprekers het woord op basis van 

de sprekerslijst.  15 
 

Kees Smits: op 12 mei 2012 diende Remco van Mulligen een resolutie in over het toelaten van 

katholieken tot de partij, dus zij waren al welkom. Maar hij verheugt zich over de nieuwe grondslag 

en kan zich hier erg in vinden.  

 20 
Henrike Nijman bedankt voor het proces en voor de mooie gesprekken met de achterban. Ze had 

namens ChristenUnie Deventer een motie ingediend om bij de uitwerking van het kernprogramma 

breder te kijken dan alleen naar de in de preambule genoemde kerkelijke documenten, door te 

verwijzen naar een pauselijk encycliek. Dit geeft handen en voeten aan de katholieken die zich 

willen aanmelden bij de partij.  25 
 

Bjorn Lous is blij met de discussie en heeft er veel waardering voor. Hij vraagt zich af of het 

Landelijk Bestuur zich ervan bewust is dat de geloofsbelijdenis van Nicea in een antisemitische 

context tot stand is gekomen. Hij vraagt zich dan ook af of Nicea een goede toevoeging is ten 

opzichte van de Apostolische Geloofsbelijdenis.  30 
 

Piet Adema en Wouter Beekers beantwoorden bovenstaande vragen.  

 

Piet Adema: De ChristenUnie zal een uitgesproken christelijke partij blijven. De nieuwe tekst is 

bijna een belijdenis. Nicea Constantinopel bewaakt ons voor een horizontaal christen zijn. Hij ziet 35 
niet in waarom dit document tot vervlakking zou zorgen. Met de preambule laten we juist zien dat 

we een christelijke partij blijven.  

Wouter Beekers: Nicea heeft wel meer politieke relevantie en geeft juist een mooi perspectief. Hij 

is hier juist door geraakt. Tijdens de avonden bij de Kiesverenigingen is vaak Nicea naar voren 

gebracht. De aanloopgeschiedenis tijdens het concilie van Nicea is niet van belang, het gaat om 40 
de tekst zelf. Nicea is rijker dan het Apostolicum voor het politieke werk. Nicea is ook meer een 

oecumenische belijdenis.  

Piet Adema: na de zomervakantie zal het kernprogramma worden uitgewerkt aan de hand van de 

kernwaarden. De motie van Deventer kan in het vervolgproces worden meegenomen. Voor dit 

proces wil het bestuur ook weer de tijd nemen en veel met leden in gesprek.  45 
Wouter Beekers: de traditie zijn we niet vergeten, maar we grijpen erop terug. Dit zullen we ook 

doen bij het maken van het kernprogramma.  

 

De volgende groep insprekers krijgen het woord op basis van de sprekerslijst.  

 50 
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Anthony Tom is zeer te spreken over de wijze van het proces. De voorzitter sprak vanuit het hart. 

We scharen ons achter het bestuursvoorstel! 

 

Johan Dolstra komt uit een katholiek gezin en is blij met deze verandering. We moeten 

benadrukken wat ons bindt en niet wat ons scheidt.  5 
 

Bas de Groot: in Amsterdam is een liberale meerderheid. In debatten gaat het vaak over 

grondrechten. De liberalen beschouwen art. 1 als ‘supergrondrecht’. Hij vraagt zich af of er niet 

een gevaar in zit om geloofsvrijheid als kernwaarde te noemen en zo geloofsvrijheid als een 

‘supergrondrecht’ te maken.  10 
 

Angelo Sanabis vindt de openheid en de zorgvuldigheid van het proces hartverwarmend . Hij 

stemt ook van harte in met de grondslag. Hij heeft twee opmerkingen over de preambule: 

1. De openheid naar Rooms Katholieken en de evangelischen vindt hij mooi.  

2. Hij heeft bedenkingen over het slot: ‘en andere belangrijke vertegenwoordigingen van de 15 
Bijbelse boodschap.’.  

Dit is te divers. Zijn voorstel is om de drie Formulieren van Enigheid toe te voegen met 

uitzondering van bepaalde artikelen.  

 

Hans Riepma: binnen de Kiesvereniging waren heel verschillende reactie, maar ze zijn toch 20 
redelijk op één lijn gekomen. Hij heeft drie opmerkingen: 

1. Graag duidelijk omschrijven welke versie van Nicea gebruikt wordt.  

2. Bij de verklaring van Lausanne meer duidelijkheid geven over de formulering.  

3. Vragen om waakzaamheid dat we niet afglijden net als het CDA. Met het huidige voorstel 

kunnen ze akkoord gaan.  25 
 

Piet Adema en Wouter Beekers beantwoorden bovenstaande vragen.  

 

Wouter Beekers vindt het een scherpe vraag van Bas de Groot. We willen laten zien waar we voor 

staan. Geloofsvrijheid is niet de vrijheid om andere mensen wat op te dringen, maar we willen 30 
deze vrijheid juist behouden en leven vanuit deze overtuiging.  

Piet Adema: er is bewust niet gekozen voor uitsluiting van bepaalde passages uit de Formulieren 

van Enigheid. Maar juist de brede traditie meegenomen waar we politieke wijsheid uithalen. We 

willen duidelijk maken in welke traditie we staan en ook andere documenten meenemen.  

In de kantlijn kunnen we aangeven om welke documenten/versies het gaat.  35 
 

De volgende groep insprekers krijgen het woord op basis van de sprekerslijst. Roelof Veen: het is 

een royale lijst met belijdenis geschriften, maar het gaat ook om de manier waarop je de Bijbel 

leest. De politieke relevantie moet geformuleerd worden; wat is politiek relevant aan deze 

geschriften? In de preambule en in het kernprogramma moet dit concreet gemaakt worden en 40 
relevante passages worden genoemd. In het vertrouwen dat dit zal worden uitgewerkt in het 

nieuwe kernprogramma, zal Apeldoorn voor het voorstel stemmen, maar wel met aarzeling.  

 

Huib van Leeuwen vindt het goed dat er een nieuwe grondslag komt. We moeten het niet 

afgrenzen, maar juist perspectief bieden. De ChristenUnie gebruikt deze documenten als rode 45 
draad en daar zijn ze als Kiesvereniging blij mee. Hij hoopt dat er nog gekeken wordt naar de 

woordvolgorde na de aangenomen amendementen.  

 

Henry Jansen, dichter uit Deventer, bracht nog wat humor in de discussie: ChristenUnie en 

congresgangers verlies u niet in een discussie. Laat Gods Geest in u werken, dat moet leidend 50 
zijn in de discussie. 
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Els Kooij heeft waardering voor het doorlopen proces en vindt het een mooi voorstel. Er zijn 

weinig amendementen ingediend, waaruit blijkt dat er een breed draagvlak is. Het is goed dat we 

over de grondslag spreken. Augustinus wordt steeds vaker genoemd, hij staat symbool voor de 

vroege kerk. Zij vraagt zich af waarom er specifiek gekozen is voor Augustinus en niet voor een 5 
brede formulering, bijv. de kerkvaders.  

 

Piet Adema en Wouter Beekers beantwoorden bovenstaande vragen.  

 

Wouter Beekers: Augustinus staat als eerste in de boekenkast van het WI en dat is niet voor niets. 10 
De tekst van Augustinus verwoordt de verbinding het meest krachtig.  

Piet Adema vindt niet dat de concreetheid ontbreekt. In de preambule staan kernwaarden die 

politieke relevantie heel concreet maken. Hij kan zich voorstellen dat er verwijzingen komen in de 

kernwaarden. In het kernprogramma wordt het verder uitgewerkt.  

Als je in een stevige traditie staat, dan kun je ook aan het werk in het land.  15 
Wouter Beekers sluit af met een citaat uit een dichtregel van Henry Jansen: Belijdenis en CU-

politiek zijn uniek!  

 

Klaas Tigelaar geeft Piet Adema de gelegenheid tot een reactie.  

Het Landelijk Bestuur waardeert het dat er ook door het indienen van amendementen en moties 20 
wordt meegedacht over deze twee belangrijke kerndocumenten van de ChristenUnie, de 

grondslag en de preambule voor het kernprogramma.  

 

Klaas Tigelaar draagt het voorzitterschap weer over aan Piet Adema.  

 25 
3. PARTIJCONGRES IN DEELSESSIES UITEEN 

 

Deelsessie: huishoudelijk deel 

 

Verslag Uniecongres 21 november 2014 30 
Er wordt een correctie gegeven op een naam >Jakob van Wierden moet worden Jacob van Wier  

(pagina 7 van het verslag). Verder levert het verslag geen nadere bespreking op.  

 

Voorstel 2 Vernieuwing partijstructuur Fase 2 

Tijdens deze bespreking wordt besproken of de kaders die op het vorige congres zijn vastgesteld, 35 
goed zijn vertaald. De uitwerking is in samenwerking met deskundigheid vanuit de partij gedaan. 

De Kiesverenigingen worden geholpen met een stappenplan en er komen kant en klare teksten 

voor de algemene vergaderingen.  

 

Piet Adema geeft alle aanwezigen de gelegenheid om te reageren in een open ronde op het 40 
voorstel. Klaas Tigelaar en Jouke-Jan de Groot zullen de vragen vanuit de zaal beantwoorden.   

 

ChristenUnie Hellendoorn: op pagina 26, artikel 9.2, mist een stuk over de herverkiezing. In de 

vorige statuten stond hier ook niets over vermeld.  

Klaas Tigelaar: het is niet nodig om dit vast te leggen in deze statuten, maar het is wel mogelijk 45 
om afspraken over herverkiezing in de eigen regelingen of gedragsrichtlijnen vast te leggen.  

 

ChristenUnie Katwijk: onduidelijkheid over een gedeelte uit deel B van het voorstel: ontbinding 

van de kiesvereniging.  

Na het ontbinden van een kiesvereniging zou het saldo naar de overnemende kiesvereniging 50 
moeten gaan en niet naar de kas van de partij.  



Agendapunt 3.0 32e Partijcongres Pagina 
Verslag vorig congres ChristenUnie 5 van 9 
 

Jouke-Jan de Groot: deze situatie komt soms voor bij herindelingen of ontbinding van een 

kiesvereniging. In de statuten moet worden vermeld waar de baten heen gaan, dit is dus een 

juridisch uitgangspunt. Maar elke situatie wordt apart bekeken, waardoor er maatwerk kan 

ontstaan.  

 5 
Frank Visser van ChristenUnie Haarlem: het is goed dat de aanmelding van het lidmaatschap 

wordt gestroomlijnd. Wat is de bescherming van de afdeling voor aanmeldende leden bij 

onverwachte aanmeldingen? 

Klaas Tigelaar: hele uitzonderlijke situaties zullen behandeld worden als zich voordoen.  

Piet Adema vult aan dat we de lidmaatschapsgrenzen samen, de kiesverenigingen en het 10 
partijbureau, moeten blijven bewaken.  

 

Jaarverslag en jaarrekening 2014 

Fred Ruiten geeft een korte toelichting. Het Landelijk Bestuur is tevreden met de resultaten en ook 

tevreden met het positieve saldo. Door het aantal leden en het aantal zetels krijgt de partij 15 
subsidie. We zullen daarom zoveel mogelijk leden moeten werven. Het positieve resultaat is 

ontstaan doordat er kritisch naar de kosten is gekeken. Ook is de formatie op het partijbureau 

naar beneden is gegaan.  

 

Piet Adema bedankt Fred Ruiten voor de toelichting. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit 20 
de zaal.  

 

Piet Adema spreekt een gebed uit over de maaltijd.  

 

P A U Z E 25 
 

Na de pauze wordt het middagprogramma plenair hervat: 

 

4. TERUGBLIK VERKIEZINGEN 

Joël Voordewind blikt als landelijk campagneleider terug op de verkiezingen voor Provinciale 30 
Staten, waterschapsbesturen en de Eerste Kamer. Hij doet dit met Statenlid Hermen Vreugdenhil, 

waterschapper Gerard van den Brandhof en onze nieuwe senator Mirjam Bikker. 

 

Eerste Kamerverkiezingen: 

Mirjam Bikker vond het een mooie campagne en zij heeft ook meegewerkt aan de collegetour. 35 
Veel jongeren waren geïnteresseerd in de politieke onderwerpen. Tijdens het flyeren op straat 

proef je waar behoefte aan is onder de mensen. De installatie in de Eerste Kamer was een 

bijzonder moment.  

 

Provinciale Staten: 40 
Hermen Vreugdenhil heeft mooie verbindingen kunnen maken in de provincie Brabant.  

Drugspolitiek, ondersteunen van vrijwilligers en de spoorlijn Breda-Utrecht zijn onder andere 

punten waar hij zich voor gaat inzetten in de provincie.  

 

Waterschapsverkiezingen: 45 
Gerben van den Brandhof geeft aan dat de uitslag van de Waterschappen hoger bleek dan 

gedacht. Ze hebben de eigen achterban vast kunnen houden, maar er zijn nog meer mensen die 

de ChristenUnie een warm hart toedragen en op de ChristenUnie gestemd hebben. Dit biedt 

perspectief voor volgende verkiezingen. Het creatieve idee om plastic uit de grachten van Utrecht 

te vissen is een groot succes gebleken, daar hebben ze veel publiciteit mee weten te krijgen.  50 
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INTERMEZZO: Informatie over het Opleidingscentrum 

Er wordt een filmpje getoond van het nieuwe leren van het ChristenUnie Opleidingscentrum. Na 

het filmpje licht Rieke Elsenbroek, coördinator Opleiding op het partijbureau, het nieuwe leren toe. 

• Dichter bij de praktijk 

• Completer en effectiever 5 
• Mix van ontmoetingen, online leren en praktijk 

• Quickscan 

• Maatwerk 

 

5. DE BANK 10 
Gert-Jan Segers nodigt Eduard Nazarski (Amnesty International) en Joël Voordewind uit op ‘De 

Bank’.  Hij interviewt zijn gasten over het onderwerp ‘bootvluchtelingen’. 

 

INTERMEZZO: Filmpje van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie  

http://youtu.be/CK192gQm8jE 15 
 

6. STEMMINGEN 

Piet Adema draagt het voorzitterschap over aan Klaas Tigelaar, die dit agendaonderdeel 

technisch zal voorzitten. Piet Adema verwoordt de inhoudelijke toelichting van het Landelijk 

Bestuur. 20 
 

A. Onderdelen zonder bespreking: 

 

Voorstel 2 Vernieuwing partijstructuur Fase 2 

 25 
Amendement 2.1  

Lidmaatschap afdelingsbestuur voor CU-leden van buiten de afdeling mogelijk maken 

(ChristenUnie Elburg) 

Het Landelijk Bestuur (LB) neemt het amendement over en zal het foutje in de opgestelde 

tekst corrigeren.  30 
Stemming amendement Elburg:  

Voor: 499 Tegen: 16 Het amendement wordt aangenomen.  

 

Voorstel 2 Vernieuwing partijstructuur Fase 2, incl. aangenomen amendement 

De voorzitter vraagt of er iemand stemming aanvraagt voor dit voorstel. Dit blijkt niet het 35 
geval, waarna hij constateert dat het voorstel is aangenomen. 

 

Voorstel 3 Vaststelling Jaarverslag- en rekening 2014 

De voorzitter vraagt of er iemand stemming aanvraagt voor de goedkeuring van het 

jaarverslag. Dit blijkt niet het geval, waarna hij constateert dat het Jaarverslag  is 40 
goedgekeurd. 

 

B. Politieke moties: 

 

Motie 3.1 ChristenUnie Leek  45 
...verzoekt de TK-fractie dringend de zaak van Papoea's in Indonesië in de Tweede Kamer aan de 

orde te stellen. 

Stemming: 

Voor: 486 Tegen: 20 De motie wordt aangenomen.  

 50 
 

http://youtu.be/CK192gQm8jE
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Motie 3.2 PerspectieF: 

 …verzoekt het LB voor- en tegenargumenten voor een basisinkomen af te wegen en te komen 

met een richtlijn voor een standpunt over sociale(re) bijstand en/ of een basisinkomen. 

Stemming:  

Voor: 353 Tegen: 164 De motie wordt aangenomen.  5 
 

C. Amendementen en moties op Voorstel 1 - Grondslag en preambule  

 

Amendementen Grondslag: 

 10 
Amendement 1.1.1  

Christus' koningschap anders schrijven (ChristenUnie Krimpenerwaard) 

Stemming: 

 Voor: 38 Tegen: 462 Amendement wordt verworpen.  

 15 
Amendement 1.1.2  

ChristenUnie "als belijdende partij" benoemen (ChristenUnie Krimpenerwaard) 

Stemming: 

Voor: 22 Tegen: 494 Amendement wordt verworpen.  

 20 
Amendement 1.1.3  

Niet bestuur "van" ons land, maar bestuur "in" ons land (ChristenUnie Amsterdam) 

 Stemming: 

 Voor: 156 Tegen: 367 Amendement wordt verworpen.  

 25 
Amendement 1.1.4  

Doel in eerste zin van de grondslag toevoegen: "tot eer van Gods grootheid" (ChristenUnie 

Hellendoorn) 

 Stemming: 

 Voor: 204 Tegen: 319 Amendement wordt verworpen.  30 
 

Amendement 1.1.5  

In de tweede zin toevoegen dat de overheid niet alleen "is gegeven", maar ook "in Zijn dienst 

staat". (ChristenUnie Krimpenerwaard) 

 Stemming: 35 
 Voor: 423 Tegen: 92 Amendement wordt aangenomen.  

 

Amendement 1.1.6  

Niet "wereldwijd", maar "in Nederland en wereldwijd". (ChristenUnie Krimpenerwaard) 

 Stemming: 40 
 Voor: 213 Tegen: 308 Amendement wordt verworpen. 

 

Moties: 

 

Motie 1.3.1  45 
…verzoekt het LB op enigerlei wijze in de preambule bij het Kernprogramma een opmerking toe te 

voegen over het doel van ons streven (ChristenUnie Krimpenerwaard). 

 Stemming: 

 Voor: 47 Tegen: 468 Motie wordt verworpen. 

 50 
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Motie 1.3.2  

… verzoekt het LB een deel uit 'Deus caritas est' in te brengen en aan te bevelen bij de commissie 

die het kernprogramma verder zal vormgeven (ChristenUnie Deventer).  

Tijdens de bespreking over het voorstel van de grondslag en de preambule is dit onderwerp 

besproken. Met de toezegging dat deze onderwerpen onder de aandacht worden gebracht bij 5 
de commissie die het kernprogramma gaan uitwerken, wordt de motie ingetrokken.  

 

Amendementen Preambule kernprogramma: 

 

Amendement 1.2.1  10 
[het] "Woord" wordt "Woord van God" (ChristenUnie Nieuwegein-IJsselstein) 

 Stemming: 

 Voor: 483 Tegen: 18 Amendement wordt aangenomen.  

 

Amendement 1.2.2  15 
Schrappen van de zin over kerkhistorische verklaringen uit de preambule (laatste zin 3e alinea). 

(Lid Simon van der Meer c.s.) 

 Stemming: 

 Voor: 103 Tegen: 420 Amendement wordt verworpen. 

 20 
Amendement 1.2.3  

"Augustinus" verplaatsen de zin met kerkelijke documenten. (ChristenUnie Nieuwegein-

IJsselstein) 

De indiener komt ter vergadering met een alternatief voor het amendement en leest dit voor.  

Het voorstel is om in de preambule de woorden "vanaf de kerkvader Augustinus" te vervangen 25 
door "vanaf de vroege kerk" 

 Stemming: 

 Voor: 122 Tegen: 387 Amendement wordt verworpen. 

 

Amendement 1.2.4  30 
Gerechtigheid vervangen door "recht, vrijheid en vrede". (ChristenUnie Nieuwegein-IJsselstein) 

 Stemming: 

 Voor: 44 Tegen: 460 Amendement wordt verworpen. 

 

Amendement 1.2.5  35 
Overheid zet zich ook in voor een ordening 'waarin mensen recht wordt gedaan' (naast 

talentontwikkeling en verantwoordelijkheid nemen). 

 Stemming: 

 Voor: 57 Tegen: 455 Amendement wordt verworpen. 

 40 
Amendement 1.2.6  

Overheid zet zich in voor een ordening waarin mensen hun dingen kunnen doen "tot eer van God" 

(ChristenUnie Hellendoorn) 

 Stemming: 

 Voor: 130 Tegen: 384 Amendement wordt verworpen. 45 
 

Amendement 1.2.7  

Zin wat beter formuleren, als volgt: "De overheid beschermt en respecteert deze vrijheid"  

(ChristenUnie Nieuwegein-IJsselstein) 

 Stemming: 50 
 Voor: 474 Tegen: 25 Amendement wordt aangenomen.  
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Amendement 1.2.8  

Respecteren vrijheid niet alleen door overheid maar door alle mensen. (ChristenUnie Rotterdam) 

 Stemming: 

 Voor: 113 Tegen: 397 Amendement wordt verworpen. 5 
 

Amendement 1.2.9  

Verplaatsen van zinnetje over beschermen en respecteren vrijheid naar achteraan in die alinea 

verplaatsen. (ChristenUnie Nieuwegein-IJsselstein) 

 Stemming: 10 
 Voor: 11 Tegen: 496 Amendement wordt verworpen. 

 

Amendement 1.2.10  

T.a.v. waardevol leven zet de overheid zich in "mede met het oog op toekomstige generaties"… 

(ChristenUnie Rotterdam) 15 
De woorden van KV Bunschoten in amendement 1.2.11 vindt ChristenUnie Rotterdam een 

mooie verwoording. Daarom wordt het amendement ingetrokken.  

 

Amendement 1.2.11  

Overheid zet zich (ook) in voor een "duurzame ontwikkeling" van Gods schepping (ChristenUnie 20 
Bunschoten) 

 Stemming: 

 Voor: 462 Tegen: 33 Amendement wordt aangenomen. 

 

Stemming over het voorstel Grondslag en preambule kernprogramma: 25 
Het voorstel, inclusief de aangenomen amendementen wordt in stemming gebracht. Aangezien 

het een statutenwijziging betreft, dient ten minste twee-derde van de uitgebrachte stemmen vóór 

het voorstel te stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

 Stemming: 

 Voor: 486 (94,2%) 30 
 Tegen: 30 (5,8%) 

 Het voorstel wordt met een grote meerderheid aangenomen. Er volgt applaus.  

Piet Adema neemt het voorzitterschap van de vergadering weer over. Hij is ongelofelijk blij en 

dankbaar dat het voorstel met zo’n grote meerderheid is aangenomen. Alle christenbelijders zijn 

hierdoor nu welkom in de partij. Hij bedankt Wouter Beekers en zijn team voor hun inzet en 35 
Menno van Hulst wordt bedankt voor zijn regisserende rol. Hij bedankt ook leden voor de mooie 

gesprekken en fijne avonden. Er is op een volwassen en respectvolle manier gediscussieerd en 

nu gaan we eensgezind verder. Ook dank aan God! 

 

Samenzang: Liedboek 434: Lof zij de Heer.  40 
 

7. SPEECH PARTIJLEIDER ARIE SLOB 

De speech van Arie Slob is in zijn geheel terug te zien op de website van de ChristenUnie en via 

deze link. 

 45 
8. SLUITING 

Piet Adema bedankt alle aanwezigen voor hun komst.  

 

Slotgebed door samenzang: Danklied: Abba Vader, U alleen.  
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https://youtu.be/8mxMOm_m3f8

