
DE C.D.U. WIL ZIJN DE ORGANISATIE VAN HEN, DIE BELIJDEND, 

dat God de Schepper is van hemel en aarde, èn in Jezus Christus èn door den Heiligen 
Geest de Verlosser van de door Hem geschapen, maar van Hem afgevallen wereld; 

dat de Bijbel de weg wijst, niet alleen in het persoonlijke- maar ook in het wereldleven; 

dat God de mensen niet als op zichzelf staande individuën, maar in gemeenschap 
met en mede-verantwoordelijk voor elkander in deze wereld geplaatst heeft, hen 
bindend door Zijn Woord: ,,Gij zult liefhebben den Here, uw God, met geheel uw 
hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het 
grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." (Matth. 22: 37-40); 

zich echter bevindend in een wereld, waarin het individualistisch beginsel ,,ieder voor 
zich" in onverzoenlijke strijd is met dit woord van God, dat ,,allen voor allen" stelt; 

zich verbinden, in deze wereld te getuigen met woord en daad van wat zij in de 
concrete situatie van deze tijd zien als de eisen van God ten opzichte van de maat- 
schappelijke, internationale en koloniale vraagstukken; 

en te streven naar een radicale hervorming van het wereldleven in de richting van 
de verwezenlijking dezer eisen, 

(Aldus vastgesteld op de algemene 

vergadering dd. 12 December 1931.) 

UIT ONS HUISHOUDELIJK REGLEMENT: 
Elk lid bepaalt zelf zijn contributie, waarbij onderstaande inkomenschalen als leidraad 
kunnen dienen en elk lid rekening kan houden met draagkracht, gezinsgrootte, werkloosheid 
enz. In bijzondere gevallen kan het Dagelijks Bestuur ener afdeling geheel of ge-
deeltelijk ontheffing verlenen en een lid of adspirant-lid voorstellen een lagere 
contributie dan groep I te betalen. Alle termijnen worden voldaan bij vooruitbetaling. 

Bij een inkomen van: 
f -.- t/m 11000.— per week 5 ct. fl801.— t/m f2500.— per week 10 ct. 
fl001.— .. 11200.—  6 ,, f2501.— ,, 13000.— ,, ,, 12 
11201.— ,, f1800.— ,, ,, 8 ,, f3001.— ,, f3500.— ,, ,, 15 
Verder voor elke f 500,— 5 Ct. meer, terwijl echtgenote-leden f 1.— per jaar betalen. 

HET ABONN. OP ,,DE STRIJDER" IS IN DE CONTRIBUTIE BEGREPEN. 

(HIERLANGS AFSCHEUREN.) 

INZENDEN AAN FEDERATIE AMSTERDAM DER C.D.U. 
OKEGHEMSTRAAT 18- AMSTERDAM-Z. 

Ondergetekende ..................................................wonende .............. 
wenst: *) nadere inlichtingen (huisbezoek). 

*) zich te abonneren op De Strijder, ad f 0.85 per half jaar. 
*) lid te worden van de C.D.U. tegen een contributie van f ...... per 
Wijze van betaling (vooruitbetaling) incasso of giro. 

Handtekening: 
AMSTERDAM, ....... ........................................19 

*)Doorhalen  wat niet verlangd wordt. BIBLIOTHEEK  RU  GRONINGEN  

2650 9162 
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