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VOORWOORD

Het magazine
alleen digitaal
ontvangen?
Steeds vaker krijgen we
bericht van leden die het
ChristenUnie magazine met
plezier lezen, maar ons uit
duurzame overwegingen
vragen om ze niet meer de
papieren versie te sturen.
In plaats daarvan ontvangen
ze op de matdatum het
magazine digitaal als PDF.
Dit scheelt in de hoeveelheid
papier die het magazine
gebruikt en het bespaart de
ChristenUnie verzendkosten.

Hoopvol
Meer dan honderd mensen stonden
er op het podium tijdens ons verkiezingscongres in februari.
Allemaal zijn ze binnenkort
verkiesbaar, als kandidaten
voor twaalf provincies, vele
waterschappen én de Eerste Kamer.
Wat een prachtig gezicht! Zo veel
ChristenUnie-leden die zich willen
inzetten voor hun land, voor hun
regio, en voor hun naaste.

Wilt u deze kandidaten samen
met mij ondersteunen in hun
campagnes? Op de achterkant van
dit magazine staan diverse manieren
hoe u hen kan helpen in deze
spannende komende weken.
Alvast bedankt!
Hartelijke groet,

Het maakt me dankbaar en
hoopvol tegelijk: dat er ook in een
tijd van een groeiend 'wij' tegen
'zij' mensen op blijven staan die
een verschil willen maken. Net
zoals we dat proberen te doen
in de gemeenteraden, Europa
en in Den Haag.
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gert-jan segers
Voorzitter
Tweede Kamerfractie
ChristenUnie
@gertjansegers

Wilt u hier ook gebruik van
maken? Laat het ons weten
door een mail te sturen naar
magazine@christenunie.nl
en vermeld uw naam,
adres en mits mogelijk
uw lidnummer.
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TERUGBLIK

Kinderpardon
Ik vond het een heel bijzonder moment
tijdens ons partijcongres van februari:
Hayarpi Tamrazyan droeg vanaf het podium
een gedicht voor. Dankzij het versoepelde
kinderpardon kon ze na een maandenlang
verblijf in de Bethelkapel nu weer zonder
angst voor uitzetting bij ons congres aanwezig
zijn. Hoe zijn we hier nu uiteindelijk bij
uitgekomen? Een korte terugblik.
Al jarenlang komen we op voor het lot van gewortelde
kinderen die ooit hun toevlucht zochten in Nederland.
In 2010 maakte PvdA’er Spekman en ik samen de
Kinderpardonwet in de hoop kinderen perspectief te
bieden. Maar het vergde een lange adem en onze blijvende
inzet. In 2013 kreeg het eerste deel van gewortelde
kinderen een verblijfsstatus en nu eindelijk de tweede en hopelijk - laatste groep kinderen.
Tijdens de formatie lukte het ons niet. Ondanks
stevig aandringen, krachtige argumenten en de
vele alternatieve oplossingen die we voorstelden
kwam er geen steun. Sindsdien poogde de
ChristenUnie dit voortdurend op de politieke
agenda te houden. We kaartten dit steeds weer aan
binnen de coalitie en richting de staatssecretaris.
We zochten naar nieuwe haakjes en onderhielden
contacten met diverse organisaties hierover.

om was: ze steunde een nieuwe regeling voor de inmiddels
gewortelde kinderen. De maatschappelijke druk bood
Hayar pi
ruimte om barmhartig te zijn.
Tam

razyan
tijdens ons
partijcongres

Anderhalve week onderhandelden Gert-Jan en ik in
een goede sfeer met de coalitie-fractievoorzitters en
asielwoordvoerders. Een eerder ChristenUnie-voorstel
uit de formatie om het meewerkcriterium te
vervangen door het beschikbaarheidscriterium,
werd alsnog geaccepteerd. We waren erg
opgelucht voor al die honderden kinderen die
jarenlang in angst hebben geleefd of ze de
volgende dag zouden worden uitgezet. wOmdat
de huidige kinderpardonregeling inmiddels
een lege huls was, omdat er bijna niemand
meer onder viel, stemden we in met de wens
van de VVD om deze regeling af te sluiten.
Tegelijk wordt het belang van het kind eerder
in de procedure meegewogen via de nieuwe
schrijnendheidtoets. Ook zal er geïnvesteerd
worden in het IND om te voorkomen dat de
procedures van gezinnen nog langer duren dan vijf jaar.

‘Het is voor
ons en
vooral voor
hen een
wonder
dat het
uiteindelijk
gelukt is!’

Terwijl wij achter de schermen onze inzet voortzette, groeide ondertussen de maatschappelijke druk. Vanaf oktober werd het gezin Tamrazyan in de
Bethelkerk door een doorlopende kerkdienst beschermd
tegen uitzetting. Indrukwekkend hoe mensen uit het hele
land daarvoor in actie kwamen. Onze raadsleden namen in
verschillende gemeenten het initiatief tot een motie om een
kinderpardon-gemeente te worden. We namen een petitie
in ontvangst van Tim Hofman en het Iraakse jongetje Nemr,
terwijl Tim de druk via de media opvoerde. Ook werd er een
schadenota geschreven door 38 hoogleraren. Kortom, ons
pleidooi tijdens de formatie kreeg alsnog vleugels en werd
maatschappelijk breed aan de kaak gesteld.
Uiteindelijk kwam het verlossend telefoontje dat het CDA

Vele kinderen krijgen in de komende periode de
duidelijkheid waar ze zo naar uitgekeken hebben. Deze
uitkomst biedt hen het perspectief voor de toekomst waar
we enkele weken geleden nog nauwelijks van durfden
dromen. Het is voor ons en vooral voor hen een wonder
dat het uiteindelijk gelukt is!

Joël Voordewind
Tweede Kamerlid ChristenUnie

ADVERTENTIE

Samen
vertellen we
het verhaal

IN GESPREK

Ruimte
voor genade
Gert-Jan Segers in gesprek met de gebroeders Vreugdenhil

Wat te doen op een druilerige winterdag? Nou, je neemt
twee politiek actieve broers en de voorman van hun
partij en zet ze bij elkaar op een biologische wijngaard
in Groesbeek, vlak bij Nijmegen. Voor je het weet is het
druilerige weer naar de achtergrond verdreven door een
gesprek over vierde en vijfde kansen, drugsdumpingen,
kwetsbare mensen en korte lijntjes.

De ijskoude kelder van Wijnhoeve
De Colonjes is het decor voor een
hartverwarmende ontmoeting tussen
Gert-Jan Segers en de broers Dirk en
Hermen Vreugdenhil. Het bijzondere
is dat ze beide lijsttrekker zijn voor de
ChristenUnie in de Provinciale Staten.
Dirk in Gelderland en Hermen in
Noord-Brabant.
“Ik ken de beide broers al vanuit de
partij, maar de laatste tijd hebben ze
landelijk bekendheid gekregen door
zich veel bezig te houden met drugs,
en nu is Dirk dus druk met alcohol.
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Alles waar ik mij verre van houd, daar
zijn zij diep bij betrokken”, zegt GertJan met een knipoog.

Dirk legt uit: “Samen met een
vriend wilden we oorspronkelijk een
wijngaard beginnen waarin we mensen
met psychische problemen een stapje
verder konden helpen, maar we zagen
al snel hoe enorm gespecialiseerd werk
het is. Bovendien moet je heel veel geld
mee nemen, dus wilden we instappen
bij iets dat al bestond. Een van de
opties was de grootste biologische
wijngaard van Nederland: Wijnhoeve

De Colonjes in Groesbeek. Daar hebben
we ook wijnspecialist Adam ontmoet.
En het moment dat het echt klikte was
het moment dat Adam zei: ‘Wij zijn
hier niet om mensen een tweede
kans te geven. Maar om mensen een
vijfde en een zesde kans gegeven.’
Toen wisten we: hier moeten we zijn.”

Gert-Jan: “Waar komt jouw passie voor
mensen die lastig aan de slag kunnen
op de arbeidsmarkt eigenlijk vandaan?”

Dirk: “Wij hebben van huis uit geleerd
om te kijken naar mensen die het iets

IN GESPREK

minder hebben om ons heen. Ik weet nog
goed dat we vroeger op Sinterklaasavond
chocoladeletters rond gingen brengen. We
gingen het hele dorp rond om overal dingen
voor de deur te zetten bij mensen die het
nodig hadden. Dat opent je ogen voor de
mensen om je heen.”

Hermen knikt: “Dirk en ik komen uit een
domineesgezin. Ik ben geboren op Curaçao
toen wij daar woonden als zendelingen.
Daar moet je je wel openstellen voor andere
mensen. Voor een politicus is dat een hele
natuurlijke houding, die mij ook bij het werk
in Noord-Brabant van pas komt.”

Gert-Jan: “Ja, de netwerken die jij voor de
partij hebt gebouwd in Brabant zijn heel sterk
en effectief. Dat tekent je betrokkenheid en
de mooie rol die je hier hebt. Hermen is onze
sterkhouder in Brabant.”

Hermen: “Ik spreek liever over de rol die we
samen hebben. Want we hebben in Brabant
een klein, maar heel mooi team. Samen lukt
het om thema’s echt op de agenda te zetten.
Om een voorbeeldje te noemen: vanaf 2007
zijn wij de aanjagers van de drugsaanpak.
Op het plein in Eindhoven heb ik toen met
André Rouvoet en Roel Kuiper een joint van
twee en een halve meter in stukken gehakt.
Uit die actie is uiteindelijk de taskforce

‘Voor mij
betekent
christelijke
politiek ook
dat je je
soms kleiner
maakt’
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drugscriminaliteit voortgekomen.
Inmiddels zegt niemand meer
dat we weg moeten kijken bij
drugsproblematiek.”

De bellende broers
Dirk: “Op een gegeven moment stak
dat drugsprobleem de provinciegrens
tussen Brabant en Gelderland over.
Toen kregen wij die drugsdumpingen.
Ik wist: Dit is een heel klein topje van
een enorme ijsberg. Dat was voor ons
ook de aanleiding om te zeggen: Tijd
om hier ook in Gelderland werk van te
maken. Dan is het wel heel makkelijk
dat je even je broer op kunt bellen om
te overleggen.”

een partij zijn waarin de lijnen heel
kort zijn.”

Dirk: “Absoluut. We hebben als
christenen in de politiek een
boodschap voor het hele land. En dan
helpt het enorm als we die boodschap
kunnen laten horen op alle niveaus.
Dus dat wat er in Den Haag gebeurt
kunnen wij in onze provincies laten
echoën.”

Een tegencultuur
van genade
Gert-Jan: “Ik heb onlangs door het hele

elke twee dagen even contact.
Helemaal in zo’n campagneperiode.
Er zitten gewoon zoveel
dwarsverbanden tussen die provincies.
Je kunt zoveel van elkaar leren.”

Dirk: “Het is heel mooi en vertrouwd

Dirk: “Die druk is heel herkenbaar.

om dan elkaar even te bellen voor
overleg. We kennen elkaar zo goed. We
hebben aan een half woord genoeg.”

We hebben hier op de wijngaard ook
veel jongeren die onder druk stonden
en daardoor psychische problemen
hebben gekregen. Het wordt gewoon
steeds moeilijker om daar goed mee
om te gaan. En er is iets in onze
samenleving van: Als je je eigen
broek niet kunt ophouden, dan heb je

Gert-Jan: “Ook het contact vanuit Den
Haag met jullie ervaar ik als heel goed.
Natuurlijk is het bij jullie extra als
broers, maar je merkt dat we sowieso

Gert-Jan: “Dan heb je dus plekken
nodig zoals deze wijngaard. Plekken
van de vierde of vijfde kans. Een plek
van genade.”

Hermen: “En juist voor die mensen die

land diverse bijeenkomsten gehad en
op een of andere manier komt daar
steeds weer het thema jongeren terug.
Hoe ze onder druk staan. Burn-out,
schulden, huizenmarkt, arbeidsmarkt.
En ik dacht: Hier moet ik iets mee.
De komende tijd gaan we dat omzetten
in plannen, samen met jongeren, vóór
die jongeren.”

Hermen: “We hebben wel minimaal

gefaald. Het stellen van een hulpvraag
is tegenwoordig zo’n hoge drempel.
Als je dan al last hebt van psychische
problemen dan wordt die drempel nog
dubbel zo hoog.”

de hulpvraag zelf niet kunnen stellen
of niet gehoord worden vind ik onze
rol in de politiek ook zo belangrijk. Ik
probeer mijn spreektijd in de Staten
te gebruiken om de hulpvragen van de
samenleving te stellen.”

Gert-Jan: “Maar ik merk het ook
bij mezelf. Juist omdat er zo’n
afrekencultuur is ben je niet geneigd
om fouten toe te geven. Ik heb het
hardop gezegd in het debat rondom
het aftreden van Halbe Zijlstra. Is er
nog ruimte voor genade in de politiek?
En om fouten ruiterlijk toe te geven?
Daar heb ik ontzettend veel reacties op
gekregen. Het voelt heel onveilig in dit
land om imperfect te zijn.”

Dirk: “Laatst ook rondom de discussie
over drugscriminaliteit. Je hoort dan
al snel ook andere politieke partijen
roepen om harde maatregelen en
hoge straffen. Ik heb toen een stuk

Hermen Vreugdenhil (43)
Geboren op Curaçao, woont in Nieuwendijk
Getrouwd en vier kinderen
Statenlid en lijsttrekker ChristenUnie-SGP Noord-Brabant
Favoriete plaats in Noord-Brabant: De Biesbosch
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Dirk Vreugdenhil (34)
Woont in Nijmegen
Getrouwd en twee kinderen
Statenlid en lijsttrekker ChristenUnie Gelderland
Projectleider “Op de Toekomst” wijngaard van de Colonjes in Groesbeek
Favoriete plaats in Gelderland: De wijngaard

geschreven waarin ik heb gezegd dat we heel
goed moeten opletten. Degenen die gepakt
worden zijn vaak sociaal zwakke jongeren,
soms zelfs met een verstandelijke beperking.
Een lange gevangenschap of hele strenge
straffen, daar zijn die jongeren niet bij
gebaat en de samenleving ook niet. Dat soort
jongeren moeten we juist helpen. Dat is geen
populaire boodschap.”

Gert-Jan: “Maar genade is ook niet dat
fouten geen consequenties hebben. Het is
niet doen of je het niet ziet. We hebben
het juist heel goed gezien, maar willen
niet dat die fouten het laatste woord over je
leven hebben.”

Hermen: “En dat vind ik dus wel echt een
uniek ChristenUnie geluid dat we laten horen.
Zowel in Den Haag als bij ons in de provincie.
We staan echt voor een andere cultuur.”

Steentjes in de stroom

vier zetels. Wij hebben er één. Het vraagt
daardoor gewoon een lange adem. Zowel van
ons, als van de mensen die op ons stemmen.
Je kunt wel kort en snel willen scoren, maar
dat heeft geen zin. Wij verleggen geen beek
met een betonblok. Nee, wij moeten steentje
voor steentje in de stroom leggen.

Gert-Jan: “En als jullie een wenslijstje
voor Den Haag zouden hebben. Voor welk
steentje in de beek zou je dan het liefst hulp
willen hebben?”

Hermen: “Wij zijn bezig met het thema
economische uitbuiting en mensenhandel.
We hebben in Nederland een klimaat waarin
iedereen onbeperkt mag werken, ook in de
nacht. Bijvoorbeeld in België mag dat niet,
juist om de werknemers te beschermen. Dan
zie je dus dat economische uitbuiting hier
toeneemt. Het is echt nodig dat vanuit Den
Haag bijvoorbeeld de openingstijden van de
grote distributiebedrijven worden gereguleerd.
Dan kunnen wij als provincie zorgen voor
goede huisvesting van de arbeiders.”

‘En er is
iets in onze
samenleving van:
Als je je
eigen broek
niet kunt
ophouden,
dan heb
je gefaald’

Dirk: “Voor mij betekent christelijke politiek
ook dat je je soms kleiner maakt. Je wilt
natuurlijk het liefste jouw naam onder de
motie, jouw quote in de krant, enzovoort.
Maar als je iets voor de samenleving wilt
betekenen, dan is het vaak ook een kwestie
van de ander zijn of haar succes gunnen.
Zeker als kleine partij.”

Hermen: “En dan hebben jullie in Gelderland

Tekst: Matthijn Buwalda, Foto's: Anne Paul Roukema

Dirk: “Voor mij zou dat zijn gasten
die vastzitten in de wereld van de
drugscriminaliteit om die echt te
gaan helpen. Ik heb het wel eens
uitstapprogramma’s genoemd. Een beetje
wat je ook ziet in de prostitutie, hoe
mensen daarin vast kunnen zitten. Dus
als ik iets zou mogen vragen dan zijn het
uitstapprogramma’s voor drugscriminelen.” «

ChristenUnie Magazine
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PROVINCIALE LIJSTTREKKERS

VIJF
PROVINCIALE
LIJSTTREKKERS
AAN HET
WOORD

NOORD-HOLLAND

Mooiste plek:
Ik ben opgegroeid in Waterland en nog
steeds vind ik het weidse landschap van
Laag Holland, met z’n weilanden, meren
en rietkragen fantastisch. Maar ook de
strakke polders en Noordzeekust kan ik
erg waarderen.
Waarom bent u lijsttrekker geworden?
Omdat de provincie met de zorg voor
natuur, de ruimtelijke ordening en de
energietransitie een aantal heel belangrijke
taken heeft.
Ik vind het essentieel om daar juist als
christen in mee te denken. Naast de zorg
voor elkaar zie ik de zorg voor onze
schepping als een belangrijke opdracht.

michel klein (46)
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Belangrijk speerpunt:
Wij willen dat de provincie voluit kiest
voor het investeren in goede OV- en
fietsverbindingen.

PROVINCIALE LIJSTTREKKERS

DRENTHE
Interesses:
Ik ben een verwoed lezer en speel
nog wat piano.
Waarom bent u lijsttrekker?
Ik wil er heel erg graag aan meehelpen
de ChristenUnie opnieuw een plek in
het bestuur van Drenthe te geven omdat
we een positieve boodschap hebben.

Tjisse Stelpstra (57)

Wat is uw inzet in de provincie?
Drenthe is een provincie met veel
landelijk gebied en met een kwetsbare
economische structuur. Daarom zijn
werkgelegenheid, goede verbindingen
en voorzieningen erg belangrijk. Het
gaat vaak veel over economie en
welvaart. In essentie gaat het echter
altijd over mensen. Economie is dan ook
meer dan geld, dat is ook zorgen voor
elkaar, oog hebben voor de mensen.

UTRECHT
Beroep:
Ondernemer en communicatieadviseur.
Wat is voor u een belangrijk
speerpunt?
Geen provincie heeft meer groen
én stad als Utrecht. Wij willen die
weer met elkaar verbinden. Door
meer streekproducten, maar ook
via recreatieve verbindingen en
handhaving in het buitengebied.
Daarnaast is goed bestuur hier echt
een thema in Utrecht.
Op welk resultaat bent u het
meest trots?
Oude kerken staan dankzij de
ChristenUnie op de provinciale agenda.

Arne Schaddelee (38)

Hoeveel zetels hoopt u te halen?
Net als 4 jaar geleden willen we weer
een zetel winnen: 4 zetels.

ChristenUnie Magazine
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GRONINGEN
Mooiste plek provincie:
Rust en ruimte in het Westerkwartier.
Waarom bent u lijsttrekker?
Ik wil vanuit mijn politieke ervaring als
gedeputeerde een helder ChristenUnie
geluid laten horen met als kernpunten;
verantwoordelijkheid en rentmeester
van de schepping.

Henk Staghouwer (56)

Wat is het belangrijkste thema
in Groningen?
De aardbevingsproblematiek,
klimaatverandering en energie.
Waar bent u trots op dat is bereikt?
Trots is een groot woord, maar ik ben
blij dat ons heldere ChristenUnie
geluid heeft geleid tot het bijna alles
realiseren vanuit ons programma 4
jaar geleden. En dat het heeft geleid
tot nominatie tot Groenste Politicus
van 2018.

ZEELAND
Interesses:
Ik zing met veel plezier als tenor in
gospelkoor Testimony.
Waarom bent u politiek actief?
Ik ben (weer) politiek actief geworden
door een karakterweekend in Schotland
van de 4e Musketier. Daar ging het over je
plaats innemen voor de 4 Gs: God, Gezin,
Gemeente en Gerechtigheid.

Jan Henk Verburg (50)
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Wat is voor u een belangrijk speerpunt?
Mensen! Concreet betekent dat: jongeren
binden aan Zeeland, zij verdienen een
hoopvolle toekomst. Aandacht voor
ouderen, zij verdienen een waardige oude
dag. En inzet van ondernemerschap voor
een betere wereld, sociaal ondernemen.
Op welk resultaat bent u het meest trots?
Mooie resultaten zijn het behoud van
de unieke Oostkerk, aanpassing van
busstations voor mensen met een
beperking en onze initiatieven voor het
behoud van de biodiversiteit in Zeeland.

INFOGRAPHIC

Wat doet een

WATERSCHAP?
Tijdens de hete en droge zomer van 2018 hebben veel Nederlands
kunnen profiteren van het belangrijke werk van onze waterschappen.
De waterschappen zorgen voor een goed waterpeil, schoon water en
voldoende water. Bij de verkiezingen van 20 maart kiezen we de mensen
die de komende jaren deze waterschappen gaan beheren.

De waterschappen beheren:

het afvalwater word
een natuurlijke manier t op
schoongema
met de hulp van bacter akt,
iën

18.000 km

2.000 miljoen m3

Dijken

Jaarlijkse zuivering van afvalwater

225.000 km

Ruim 3.000

7.500 km

Watergangen

Polders

Wegen

Verder zorgen de waterschappen voor:

Goede waterstand
Aan- en afvoer van water

Onderhoud van dijken
Die moeten hoog en sterk genoeg zijn

Ruim 3.000 polders
Moeten drooggehouden worden

Bron: waterschappen.nl

De ChristenUnie doet in 18 van de 21
waterschappen in Nederland mee met de
verkiezingen. Dit zijn onze lijsttrekkers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klaas Wierenga
Egbert Berenst
Tjip Douwstra
Herman Odink
Hugo Tromp
Gerard van den Brandhof
Teus Stam
Kees van Kranenburg
Elmer Benjamin

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otto Ferf Jentink
René Roorda
Pieter-Jan Hofman
Greet van den Bergh
Jantien Fröling
Jaap van Ginkel
Arjen Bouwmeester
Ate van der Hoeven
Feico Lanting

Kijk op meer info op
christenunie.nl/waterschappen
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INTERVIEW

Mirjam Bikker:

'Ik hou van de
mensen achter
de wet'
Eerst goed nadenken en dan actie. Zo wil Mirjam Bikker,
lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, het liefst te
werk gaan. En dat lukt haar ook, hoewel haar handen nog vaker
jeuken, want die wet bestrijding mensenhandel, waarom duurt
dat zo lang? “Ik wil de mensen achter de wet blijven zien.”
Het blad vtwonen zou het interieur van de Eerste
Kamer als ‘stijlvol klassiek’ typeren en dat vindt
Mirjam Bikker (36) helemaal passen bij het instituut.
Enthousiast wijst ze op het prachtige notenhout,
de groen-leren tafelbladen, de ingelijste portretten
aan de muren en het grote schilderij van koning
Willem II in de senaatszaal. Alles ademt rust en
bedachtzaamheid. En dat is precies wat de Eerste
Kamer moet zijn: bedachtzaam, de kalmte bewarend
in de waan van de dag.
Als ik dat zeg tegen Mirjam is ze het met me eens:
hier is ruimte voor de ‘tragere vragen’, maar de Eerste
Kamer is zeker niet een ‘bezonken instituut’. Er wordt
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ook snel gehandeld, als de politiek dat vraagt en de
senatoren zitten bovenop de actualiteit. Bovendien
is het allang niet meer een ‘ouwemannenclub’, vul ik
aan, want als ik door de ledenlijst scroll, kom ik nogal
wat vrouwen en vooral ook jonge vrouwen tegen.
Waarvan Mirjam er één is, maar ze haast zich te
zeggen dat ze daar nooit op aangesproken wordt.

Ambitieus
Als ik Beatrice de Graaf noem, die zei dat de
emancipatie pas gelukt is als aan de top ook luie en
slecht functionerende vrouwen zitten, schiet ze in
de lach. Mee eens! Maar zelf is ze zeker niet lui en
functioneert ze uitstekend. “Als Mirjam een feitelijke

INTERVIEW

onjuistheid signaleert, dan klopt dat”, had een medesenaatslid pas nog opgemerkt. Mirjam werkt hard,
heeft haar zaken op orde en kent haar dossiers door
en door. Zo wil ze ook bekend staan: “Dan kun je pas
dingen bereiken”.

‘Je redt het hier niet zonder
gedegen inhoudelijke inbreng’

Op de vraag wat ze dan wil bereiken noemt ze
een paar zorgpunten: het gebrek aan solidariteit
in onze samenleving, de besluiteloosheid rond
het klimaatakkoord en de wet over prostitutie en
mensenhandel die nog altijd niet rond is. Wat betreft
dat eerste is haar brandende vraag: “Kunnen we
nog wel echt met elkaar samenleven? Er heerst
wantrouwen, in de politiek maar ook tussen groepen
in de samenleving. Kunnen we maatschappelijke
problemen nog wel samen oplossen? Geven en
nemen? Als ik op social media kijk, denk ik van
niet: we mopperen wat af. Terwijl we zo’n mooie
democratie hebben en we best naar elkaar zouden
kunnen luisteren. Gelukkig zie ik dat op zoveel
plekken wel, neem de voetbalvereniging van mijn
zoontje: mensen zetten zich in voor de club, zijn
sociaal, geven om elkaar. Dat is ook Nederland,
denk ik dan, laat ik mij daar op richten.”

keer dat ze in Utrecht op werkbezoek met de politie
een meisje uit Wit-Rusland van de straat haalde, zal
ze nooit vergeten. “Die ogen. Dat verdriet. Heel erg.
En dan denk ik: we wachten al jarenlang op een wet,
maar door politieke keuzes is dat enorm vertraagd en
ligt de bal nu nog steeds bij het kabinet. “Denk aan de
mens achter zo’n wet, denk ik dan. Er worden in de
tussentijd zoveel jonge mensenlevens verwoest! Ja,
daar lig ik dan wakker van en dat is ook goed. Voor hen
doe ik het en wil ik veranderen wat ik veranderen kan.”

Kinderen
Het gebrek aan daadkracht als het gaat om het
klimaat is in feite ook een gebrek aan solidariteit,
vindt Mirjam: “Dat gaat over generaties! Over de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
Waarom doen we dan zo moeilijk? Als je de schepping
liefhebt, dan heb je nu je kans! Dan moet je dat niet
gaan verstoren met verkeerde beeldvorming en
politieke spelletjes. Bedenk wat je wil doen, hoe je dat
gaat doen, laat het uitrekenen en klaar. Maak keuzes
en schiet op. We hebben genoeg slimme mensen om
door te pakken.”

Trots
Gelukkig lukt het vaak om in de Eerste Kamer
een brede coalitie te vinden voor kwesties die
de ChristenUnie aan het hart gaan. Zoals het
godsdienstonderwijs op scholen: “Het lukte
me van SP tot D66 om dat te organiseren, met
ruimte voor verschillen. Prachtig!” Trots is ze
op collega senator Roel Kuiper die de eerste
parlementaire onderzoekscommissie leidde over
privatiseringsverdriet. Dankzij dat rapport moet de
overheid nu wel drie keer nadenken voor zij iets
privatiseert. “Het debat gaat nu steeds terug naar de
fundamentele vraag: Waar is de overheid eigenlijk
voor? En dat is typisch een Eerste Kamer-vraag: terug
naar grondoorzaken, naar onze principes en daar
goed over nadenken. En dan actie natuurlijk. Wat zou
het mooi zijn als we dat ChristenUnie geluid, na de
verkiezingen weer sterk kunnen laten klinken.
Ik hoop op vier zetels, dat lijkt me een topkwartet.” «

Mirjams handen jeuken en dat komt ook door
gesprekken met haar kinderen: “Zij stellen zulke
goede vragen! Ze prikken door de buitenkant heen
en zetten me aan het denken.”
Ze is blij dat het werk in de Eerste Kamer parttime
is zodat ze ‘ook thuis in haar gezin volop mee kan
doen’. Drie dagen in de week werkt ze en samen met
Wouter en hun drie kinderen (9, 7 en 2) woont ze weer
in haar geboortestad Gouda: dichterbij Den Haag.
Hoewel de liefde voor Utrecht nog niet over is, waar
haar politieke carrière als raadslid begon. Daarover
gaat haar derde pijnpunt: de mensenhandel. Want die

Tekst: Theanne Boer, Foto's: Anne Paul Roukema
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Limburg
Groeten uit...

v.l.n.r. jesse de
haan, francis
van der mooren,
Ingeborg
Dijkstra-Verbeek
en Benjamin
Noordermeer

GROETEN UIT...

Op campagne in Maastricht
De campagnemiddag begint voor Francis van der Mooren
niet met (lijst)trekken maar met duwen. De campagnecamper
welteverstaan. Tijdens de vakantie stond het ding een poosje
stil en dus is er even duwen voor nodig om de ‘Luistertour’
camper weer aan het rijden te krijgen. Maar het lukt.
Met campagneleider Jesse de Haan achter het stuur en
onze verslaggever achterin.
We zijn dus op luistertour. Op weg naar de andere
kandidaten, bijzondere afspraken en mooie
uitzichten. Dat is hoe de ChristenUnie in Limburg
haar campagne voor de Provinciale Staten aftrapt.
Niet met het schreeuwen van de daken, nog niet.
Eerst luisteren. En dat is voor lijsttrekker Francis
van der Mooren heel belangrijk. “Wij zijn in Limburg
nog niet heel zichtbaar. Daarom trekken we nu de
provincie in. Om zichtbaar te zijn en oprecht te
luisteren naar wat de burger belangrijk vindt.”

Gods werk
Dat onderzoek is voor Van der Mooren niet vreemd.
Als onderzoeker bij het CBS houdt zij zich bezig
met cijfers over onderwijs en zorg en welzijn.
Die sociale achtergrond past ook bij de nummer
twee op de lijst: Ingeborg Dijkstra-Verbeek, die in
hartje Maastricht instapt in de camper. Zij is docent
en opvoedcoach en vertelt al snel vol passie over
hoe ze bij de ChristenUnie in Limburg terecht is
gekomen. “Een jaar geleden wist ik niet dat ik nu hier
zou zitten. Maar ik voel me echt geroepen. We zijn als
team op zo’n bijzondere manier bij elkaar gebracht.
Daaraan zie je dat dit Gods werk is. Hij doet nu al
bijzondere dingen. De gesprekken die we hebben,
de mensen die we ontmoeten. Fantastisch!”

Jongste kandidaat
We lopen door Maastricht en zien overal om ons heen
de prachtige historische gebouwen, oude stadsmuren,
bijzonder straatjes en Mariabeelden in de muren.
We hebben inmiddels de jongste kandidaat van de
lijst gevonden. Benjamin Noordermeer heet hij en hij
leidt ons naar de Basiliek waar we kapelaan Miguel
Pascual zullen ontmoeten. De eerste afspraak voor de
luistertour van vandaag.

“We zijn als team op
zo’n bijzondere manier bij
elkaar gebracht”
Glorieus uitzicht
In de basiliek is het donker en een tikje mysterieus.
De sfeer nodigt uit tot zwijgen of ten minste zachtjes
fluisteren. De grote glas-in-lood ramen vertellen de
Bijbelverhalen en in de hal zijn ontelbare kaarsjes
aangestoken. De van oorsprong Spaanse kapelaan
Miguel laat vol trots het kerkgebouw zien. Het balkon
boven biedt een glorieus uitzicht op het ›
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vrijwilligers te vinden. “Wij vertellen dat God liefde is,
maar de samenleving individualiseert.” De kapelaan
ziet daarin ook een taak voor de politiek en de
ChristenUnie in het bijzonder. “In een samenleving
waarin vergrijzing en de kosten voor de ouderenzorg
echte problemen worden, is het des te belangrijker
om de mensen aan te spreken op de zorg voor elkaar.”
Moet er dan een sociale dienstplicht komen? Miguel
twijfelt daaraan. “Als het verplicht wordt, dan is het
meteen niet meer vanuit het hart. We moeten de
mensen weer leren dat ze vanuit dankbaarheid voor
God voor de mensen om zich heen gaan zorgen.”

Halfje appel/kers
Vanuit de basiliek lopen we langs De Bisschopsmolen,
een authentieke bakker die échte Limburgse vlaaien
verkoopt en de historische werking van de graanmolen
prachtig laat zien. Terwijl we wachten op onze
bestelling (een halfje appel/kers en een halfje abrikoos),
raakt Ingeborg Dijkstra aan de praat met een paar
andere klanten. Het blijkt voor hen een leuke verrassing
dat ze ‘zomaar’ de ChristenUnie Limburg tegenkomen.

“Of we nu de eerste zetel wel
of niet binnenhalen, we
middenschip en het altaar terwijl de organist
het plaatje afmaakt met een oefensessie. Je zou
bijna vergeten om nog een gesprek te voeren, maar
de kandidaten zijn nieuwsgierig naar het verhaal van
de kapelaan.
Hij vertelt dat de kerk nog steeds goed bezocht
wordt, maar dat het wel steeds moeilijker is om

Campagneleider
Jesse de Haan
Werkzaam als voorganger van de
Baptistengemeente in Maastricht
Motto: Hoopvol realisme.

willen blijven luisteren naar de
mensen die hier wonen”
Terug in de camper vertelt Dijkstra dat dit vaker
gebeurt. “We zijn de afgelopen jaren niet zichtbaar
geweest in Limburg. Dat is een uitdaging maar
tegelijk ook een kans. Er is nu een alternatief voor de
stemmers.” Francis van der Mooren voegt daaraan toe:
“We moeten er wel voor waken dat we niet alleen in
campagnetijd zichtbaar zijn, maar ook daarna. Of we
nu de eerste zetel wel of niet binnenhalen, we willen
blijven luisteren naar de mensen die hier wonen.
Er zijn al zo veel prachtige initiatieven, de mensen
kunnen enorm veel, maar dan moeten ze wel gehoord
en gefaciliteerd worden.”

Maatschappelijk werker
Eén van die mooie burgerinitiatieven komt van
Monique van Heesch. Zij werkt als zelfstandig
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verpleegkundige en is in 2017 begonnen om de
bewoners van twee straten in haar wijk aan elkaar
te verbinden. Ze zou heel graag op langere termijn
hiervoor een programma uitvoeren dat de gemeente
voor de wijken kan aanschaffen. De #luistertour
camper stopt voor haar huis, waar we ook nummer
drie van de lijst ontmoeten. Johan van Groningen
kent de wijk goed omdat hij in de regio werkzaam is
als maatschappelijk werker. Zodra we zijn begroet
door Monique en de vlaai is aangesneden, begint Van
Groningen dan ook inhoudelijke vragen te stellen.

Letterlijk aanbellen
Als sociaal werker in het veld snapt Johan van
Groningen wel waarom het initiatief van Monique zo
goed werkt. “Je komt als welzijnsinstelling niet alle
mensen tegen. Om ze allemaal te bereiken, moet je
letterlijk aanbellen.” Monique Heesch merkt wel dat
het voor haar vaak moeilijk is om de middelen te
krijgen om haar initiatief uit te voeren. “Om mijn werk
te financieren moet de gemeente gaan ‘omdenken’ en
oog hebben voor initiatieven van bewoners naast de
grote organisaties waarmee al jaren contracten worden
gesloten.” Als Francis van der Mooren haar vraagt wat
zij als grootste kans ziet in de zorg dan klinkt er één
woord: “ontschotten!” Van Groningen voegt er nog aan
toe dat er al veel initiatieven bedacht zijn om burgers
op een laagdrempelige manier te bereiken, maar
dat daar wel meer informatie over zou moeten gaan
richting de bewoners.

Pioniers
Terug in de camper mijmert campagneleider Jesse
de Haan van achter het stuur over het team van de
ChristenUnie Limburg. “Het zijn allemaal pioniers.

Foto's en tekst: Joke Troost

1. Francis van der Mooren
Werkzaam als onderzoeker bij
het CBS – vrijwilliger in een
schoolbestuur
Motto: Echte wijsheid is God dienen.

2. Ingeborg Dijkstra-Verbeek
Werkzaam als godsdienstdocent
en opvoedings- en opleidingscoach
Motto: Zeg wat je doet en doe wat
je zegt.

3. Johan van Groningen
Werkzaam in het sociaal domein,
als maatschappelijk werker en
projectmedewerker
Motto: Een aansporing: wees
bevlogen en doortastend.

In de politiek, maar ook in hun kerken, scholen en
wijken. Dat maakt ons zo’n geschikt team om ook
in de twaalfde provincie van Nederland voor het
eerst een zetel te halen.” De hoes gaat weer over de
camper en daar wacht de wagen tot de volgende
campagnedag van de Luistertour. En nu maar hopen
dat hij de volgende keer in één keer start. «
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Iedere maandag kijk ik ze aan. Gepassioneerde docenten,
in hun eigen klaslokaal, terwijl ze kinderen uitleggen
dat de rekenles zo eventjes moet worden onderbroken,
omdat ik mijn hoofd om de deur steek.
Nieuwsgierige leerlingen, die hun neus tegen het
raam duwen, omdat ze gehoord hebben dat de
minister in aantocht is. Bevlogen schoolleiders, die
hun school van de beste kant laten zien. Ervaren
conciërges, die me precies kunnen vertellen welke
leerling een reprimande nodig heeft en welke
leerling af en toe een schouderklopje. Betrokken
ouders, die in de aula helpen om een feestweek
voor te bereiden. Zo gaat het elke maandag, want
iedere week probeer ik op die dag (en soms ook op
een andere) een paar scholen te bezoeken.

Vrijheid
De verhalen van de scholen draag ik de rest van
de week bij me. Het vormt de brandstof voor
mijn werk. Wanneer ik op het ministerie aan
het overleggen ben of in de Kamer mijn plannen
moet verdedigen, dan put ik uit die momenten.
De verhalen van scholen leren me iedere week
weer dat Nederland is gezegend met een prachtig
onderwijssysteem. Wat mogen we dankbaar
zijn dat ouders in ons land een school voor hun
kinderen kunnen uitkiezen die past bij hun
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geloof of overtuiging. Een politiek bevochten
grondrecht, waar we echt heel zuinig op moeten
zijn. Het levert een veelkleurigheid aan goede
school- en onderwijssoorten op.
Scholen worden er echt beter van als ze niet het
eigendom zijn van de overheid, maar worden
gedragen door gemeenschappen van ouders,
leraren en schoolleiders. Als ze niet aan de
ketting liggen van een ministerie, maar gevoed
kunnen worden door uitgesproken geloof,
overtuiging of visie. Daar profiteert zowel het
bijzonder als het openbaar onderwijs van. Ik
vind het daarom prachtig dat we dankzij de
regeringsdeelname van de ChristenUnie aan
plannen kunnen werken om de vrijheid van
onderwijs verder te beschermen en te verruimen.
Bijvoorbeeld met het voorstel om het makkelijker
te maken om een nieuwe school op te richten.
Dat geeft ouders straks nog meer keuzevrijheid
en zorgt dat bestaande scholen duidelijker
moeten zijn over hun identiteit.

VRIJHEID VAN ONDERWIJS

Bloei

Arie slob bij een
voorleesontbijt

Ooit gaf ik zelf les. Geschiedenis
en maatschappijleer in het
voorgezet onderwijs. Het is de
mooiste baan die je hebben
kan. Iedere dag werken aan
de toekomst van de volgende
generatie. Een hoofdrol. De
vrijheid van onderwijs maakt
ministers juist bescheiden.
Eigenlijk heb ik maar één taak: ik
moet ervoor zorgen dat docenten
de gaven en talenten die kinderen
gekregen hebben tot bloei kunnen
brengen. Ik ben dienstbaar aan
de missie van het onderwijs, ik
bepaal die niet. Ik kan wel helpen
om veranderingen in gang te
zetten. Het afgelopen jaar kon ik
bijvoorbeeld meer geld uittrekken
voor docentensalarissen. We
gaven lerarenteams middelen
om werkdruk tegen te gaan. We
werken hard om het lerarentekort
op te vangen. We zorgen dat ook
jongeren in het praktijkonderwijs
voortaan een echt diploma
krijgen. We investeren geld in het
technisch vmbo.
En zo hebben we meer mooie
plannen. Maar het echte
succes van het onderwijs?
Dat is afhankelijk van goede
docenten, die gepassioneerd
hun vak beoefenen. En van
schoolleiders, die als een schild
voor hun docenten gaan staan.
Van onderwijsondersteuners
die kinderen die extra aandacht
nodig hebben een extra zetje
kunnen geven. Van betrokken
luizenvaders en -moeders.
En vergeet de conciërges niet.
Het onderwijs is niet van mij,
dát is de kracht van de vrijheid
van onderwijs.

Arie Slob
Minister voor Basisen Voortgezet Onderwijs
en Media
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Hard werken
voor waardevolle provincies
Met de provinciale verkiezingen in aantocht
vragen we ons af: wat doet een provincie eigenlijk,
wat merken wij daarvan en wie werken daar?
Vier lijsttrekkers gaan met elkaar in gesprek:
Harold Hofstra uit Flevoland, Renate van der Velde
uit Overijssel, Wiebo de Vries uit Friesland en
Jacco Schonewille uit Zuid-Holland.
In Amersfoort is de zaterdagmiddag
bijna ten einde. De gesprekspartners
hebben er net een dag training op zitten.
Maar voor een inspirerend gesprek
met gelijkgestemde collega’s gaan de
liefhebbers van het politieke vak graag nog
een uurtje door.

Eerst maar de vraag: waarom de
ChristenUnie?
Wiebo: “Ik ben christen en
maatschappelijk betrokken. Bij de
ChristenUnie voel ik mij het meest thuis;
ik vind het belangrijk dat we in de politiek
uitdragen dat onze bron Gods Woord is.”
Harold: “Vroeger zat ik al bij het GPJC
[De politieke jongerenorganisatie van het
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), red].
De ChristenUnie wil de Bijbelse waarden
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en normen laten spreken, vertaald naar
de dagelijkse praktijk.”
Renate: “De uitgangspunten van de partij
passen heel erg bij mij. Ik hoef geen moeite te
doen om ChristenUnie-dingen te zeggen, dat
is wat ik vind en ben. In de partij verankerde
thema’s als duurzaamheid en gerechtigheid
zijn ook voor mijzelf heel belangrijk.”
Jacco: “Christen zijn blijkt uit wat je doet,
ook in de politiek. Dan is er voor mij maar
één partij.”

Waar houdt de provincie zich zoal
mee bezig?
Renate: “We besluiten over de provinciale
wegen, openbaar vervoer, natuurbeleid,
wat doen we nog meer, mensen?”
Harold: “Regionale economie, ruimtelijke
ordening, behoud van het landschap.” ›

‘De
provincie
is vervan-mijnbed, hoor
je vaak,
maar
we doen
er wel
degelijk
toe’
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Jacco Schonewille
(50) is in 2017
begonnen als
statenlid in
Zuid Holland,
hij woont in
Den Haag. Hij is
getrouwd en heeft
vier kinderen.
Is een ICTondernemer, en
in zijn spaarzame
vrije uren luistert
hij muziek, of
speelt zelf viool.

Renate van
der Velde (44),
lijsttrekker van de
ChristenUniefractie
in Overijssel. Ze
is getrouwd, heeft
drie kinderen en
een pleegkind.
Daarnaast werkt ze
als onderwijs- en
arbeidsrechtjurist.
In haar vrije tijd
leest ze graag.

Harold
Hofstra (41) is
gedeputeerde
in Flevoland.
Hij is getrouwd
en heeft drie
kinderen. Zijn
uitlaatklep is
hardlopen.

Wiebo de Vries
(49), sinds 2011
statenlid in
Friesland. Hij
is getrouwd
en heeft twee
kinderen. In het
dagelijks leven is
hij ondernemer.
Ook hij sport
graag in zijn
spaarzame vrije
uren, dan stapt
hij op de racefiets.
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‘Als we
ergens
nadrukkelijk
een punt
van maken,
wordt er
naar ons
geluisterd’
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Wiebo: “Cultureel erfgoed. Wij bedrijven
op iets abstracter niveau politiek
dan dat de gemeentelijke politiek
doet. Gechargeerd: we gaan niet over
losliggende tegels, maar bepalen hoe
we de publieke ruimte willen invullen,
hoe we bijvoorbeeld duurzaamheid
een plek willen geven. Om het verschil
aan te geven: provincies bepalen waar
er huizen gebouwd mogen worden, de
gemeente bepaalt vervolgens hoe dat
concreet wordt ingevuld, bijvoorbeeld
het type huizen.”
Harold: “Ik heb gemerkt dat de
provincie, ondanks het abstracte
niveau waar Wiebo het over had, dicht
bij de burger staat. Neem bij ons in
Flevoland de Oostvaardersplassen,
of Lelystad Airport. En denk aan
de energietransitie; windmolens,
zonneparken, daar speelt de provincie
een belangrijke rol in. De provincie is
ver-van-mijn-bed, hoor je vaak, maar
we doen er wel degelijk toe.”
Renate: “Ik zou het woord ‘abstract’
niet gebruiken. Eerder: een ander
schaalniveau. De onderwerpen zijn
soms heel concreet. Mag je in jouw
recreatiewoning blijven wonen of niet?
Concreter gaat het niet worden.”
Jacco: “De vraag die je nog weleens
hoort, wat het nut is van de provincie,
vind ik ridicuul. Wat provincies doen –
concreet én op grote schaal – is nodig
om gemeentes te verbinden. Wel
zijn we vaak onzichtbaar; we zoeken
minder de publiciteit, profileren ons
minder nadrukkelijk.”

Er wordt wel beweerd dat de politiek
de leukste hondenbaan ter wereld is.
Waar halen jullie je energie uit?
Renate: “Je komt op plekken waar je
anders nooit zou komen; je bent overal
welkom, iedereen wil z’n verhaal aan
jou kwijt. En uiteraard geeft het energie
wanneer je je politieke doelen bereikt.
Of het te combineren is met een andere
baan? Nauwelijks.” Lachend: “Maar we
ploeteren voort.”

Wiebo: “Als ondernemer is de
combinatie lastig. Politicus ben je niet
alleen op woensdagmiddag, maar 24/7.
Waar ik energie uithaal, is de veelheid
van onderwerpen die voorbijkomen.
Je verdiept je vier weken in een
onderwerp, maakt daar een beslissing
over en gaat weer door.”
Harold: “Je moet oprecht geïnteresseerd
zijn in mensen, dan krijg je energie van
al die ontmoetingen en de verhalen die
je hoort. Je draagt verantwoordelijkheid
en kunt daadwerkelijk aan de knoppen
draaien.”
Jacco: “Wij vinden dat dit werk onze
opdracht in deze wereld is. Als het goed
is, krijg je daar ook energie van.”

Wat is het verschil tussen Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten?
Jacco: “Provinciale Staten is
het hoogste orgaan binnen de
provincie. Gedeputeerde Staten zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering.”
Renate: “De Gedeputeerde Statenleden
doen het dagelijkse, moeilijke werk.
Wij als Provinciale Staten komen op
woensdag even langs en zeggen hoe
het moet. Laatst liep ik een dag mee
met onze gedeputeerde. Ik was onder
de indruk van de druk die op zijn
schouders ligt vanwege die dagelijkse
werkelijkheid. De Provinciale Staten
kunnen gemakkelijk zeggen: we gaan
windmolens bouwen, maar je zult
maar de gedeputeerde zijn die komt
zeggen: ‘Maar wel vlak naast úw dorp’.”
Jacco: “Wij zitten als ChristenUnie niet
in de coalitie, maar zijn op spannende
momenten altijd constructief bezig.
Een aantal andere partijen willen zich
provinciaal nog weleens te nadrukkelijk
profileren, terwijl wij dan zeggen: er
moet gewoon goed bestuurd worden.”

Wat wordt bij de komende campagne
hét thema in jullie provincie?
Jacco: “De energietransitie. Een heikel
punt is een warmtebedrijf dat is
opgericht, waar de provincie Zuid-
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Holland een aandeel in heeft. En in
sommige gebieden is bodemdaling
een groot onderwerp. We hebben een
prachtig programma. De grootste
uitdaging vind ik om door dat goede
programma ook niet-gelovigen aan ons
te binden.”
Renate: “Bij ons in Overijssel staat het
thema duurzaamheid met stip op één,
ook bij ons vooral de energietransitie.
Meer zonne- en windenergie. Verder
speelt lokaal de verbreding van de N35;
de vraag is wie dat gaat betalen. Het is
een rijksweg, dus wij zeggen: het Rijk
betaalt. De PVV en VVD willen dat de
provincie betaalt.
Ook in Flevoland staat de energietransitie hoog op de campagnelijst,
zegt Harold. “Verder: de vitaliteit van
de samenleving, zowel in de stad als
op het platteland.”
Naast de uitvoering van het
klimaatakkoord speelt in Friesland
het veenweidegebied een belangrijke
rol, legt Wiebo uit. “Het lege midden,
noemen wij dat. Doordat veen
verbrandt, groeit de CO2-uitstoot.
We kunnen het waterpeil verhogen om
die verbranding te voorkomen, maar
dan staat landbouwgrond deels onder
water. Dat wordt een heet hangijzer.
De ChristenUnie wil maatwerk,
in overleg met de boeren, de
hoofdgebruikers van het gebied.”

Wat vindt het thuisfront eigenlijk van
jullie politieke werk?
Renate: “Mijn kinderen vinden het wat
minder leuk dat ik straks op een grote
poster sta.”
De tafel lacht. “Maar mijn man steunt
me. ‘Doe het maar, we gaan dit gewoon
organiseren’. Momenteel bereidt hij
thuis een verjaardag voor. Zonder zijn
steun zou ik dit niet kunnen doen.”
Harold: “Ze moeten begrijpen dat je
’s avonds vaak weg bent. Of dat je,
áls je dan thuis bent, vaak stukken
zit te lezen. Rondom de situatie met
de dieren in de Oostvaardersplassen

Tekst: Wilfred Hermans, Foto's: Jaco Klamer

kwam het in ons gezin wel erg dichtbij,
door bedreigingen. Dan wordt er meer
van je thuisfront gevraagd dan je zou
willen, het was een rollercoaster; papa
die steeds weer op het jeugdjournaal
verschijnt. Of ik heb overwogen ermee
te stoppen? Nee. Ik sta honderd procent
achter ons besluit, wat ook het meest
diervriendelijk is met het oog op de
toekomst.”

Op welke prestatie zijn jullie het
meest trots?
Jacco: “We hadden een dossier over
de aanleg van een weg waar een
patstelling ontstond tussen Provinciale
en Gedeputeerde Staten. De fractie
SGP-ChristenUnie speelde daarin
een verbindende rol, waardoor er een
oplossing kwam. Zo’n fractie willen we
zijn, niet polariserend je politieke gelijk
halen. Ook andere Statenleden vonden
dat bijzonder.”
Harold: “In Flevoland staat de
ChristenUnie bekend als betrouwbaar.
Ruim een jaar geleden was er een
coalitiecrisis, toen waren wij de
partij die verantwoordelijkheid nam,

‘Op plekken
waar je
anders nooit
zou komen;
je bent overal
welkom’

hoe lastig sommige dossiers ook
waren. Nadien hoorden we vaak: we
zijn het niet altijd met jullie eens,
maar jullie zijn betrouwbaar. Als we
ergens nadrukkelijk een punt van
maken, wordt er naar ons geluisterd.
Bijvoorbeeld: oog voor het kleine, zoals
weidevogelbeheer. Subsidies voor
weidevogelbeheer die stopgezet waren
hebben wij weer geactiveerd.”
Wiebo beaamt het betrouwbare imago
van zijn partij. “En de ChristenUnie
zoekt altijd de verbinding. We zitten
in de oppositie in Friesland, maar
we denken altijd constructief mee
met de coalitie. Scherp waar het kan,
meebewegend waar het moet.” «
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REISVERSLAG

JOËL VOORDEWIND

op Lesbos

We komen vrijdagavond 8 februari 2019 aan
op het Griekse eiland Lesbos. Daar ontmoeten
we Ali. Ali is jarenlang op de vlucht voor het
geweld in zijn vaderland Syrië. In 2016 slaagt
hij er in op Lesbos te komen. Na twee jaar
van wachten en ontberingen in kamp Moria
werkt hij nu zelf als hulpverlener onder zijn
lotgenoten. Hij doet dat voor 'Movement on
the Ground', een Nederlandse hulporganisatie.
Zaterdag bezoeken we Kara Tepe, een
speciaal kamp voor de meest kwetsbare
vluchtelingen: gezinnen met jonge kinderen,
gehandicapten, getraumatiseerden. Mede op
initiatief van Movement on the Ground is dit
kamp omgevormd tot een soort modelkamp
of: campUS, zoals ze het zelf liever noemen.
'Dignity' is het sleutelwoord wat we hier
steeds horen: waardigheid.
Ali laat collega Tweede Kamerlid Maarten
Groothuizen (D66) en mij die middag kamp
Moria zien. Daar is die waardigheid ver te
zoeken. Het kamp is met 3000 mensen al
overbevolkt. Erbuiten, in zelfgemaakte tentjes,
zitten er nog eens 2000. Dit deel noemen ze
‘de jungle’.
Maar onderaan de helling waar de tenten van
'de jungle' staan, is een gedeelte wat er veel
beter uitziet. Daar is de grond in terrasvorm
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vlak gemaakt en staan er dubbelwandige
tenten met verwarming aan keurige straten
van wit grind.
Dit is het werk van 'Movement on the Ground'.
‘Movement’ wil de rest van de ‘jungle’ eigenlijk
ook aanpakken, maar krijgt daar geen
vergunning voor. De reden lijkt politieke onwil.
In kamp Moria is er op dit moment maar één
arts namens de Griekse overheid werkzaam.
Daarom is de Stichting Bootvluchteling met een
eigen medische post in dit gat gesprongen. De
medische, maar ook psychische nood is hoog.
Terug in Nederland willen Maarten en ik
aan het kabinet gaan vragen hoe we zulke
organisaties kunnen ondersteunen. Tegelijk
zal de EU tot een eerlijke verdeling over Europa
moeten komen van erkende vluchtelingen en
tot terugkeer van hen die geen vluchtelingen
blijken te zijn. Bovendien moet de procedure
veel sneller zodat mensen als Ali niet twee
jaar onder zulke omstandigheden hoeven te
wachten op een besluit over hun toekomst.

joël voordewind
Tweede Kamerlid
ChristenUnie
@joelvoordewind

Kijk voor
meer foto's op
christenunie.nl/
lesbos

LEIDERSCHAPSCONFERENTIE

“Fietsconferentie”
VOOR LOKALE LEIDERS
In 2018 zijn de eerste ChristenUnie Leiderschapsconferenties georganiseerd. Doelgroep: afdelingsvoorzitters en fractievoorzitters. Om precies te zijn:
tandems. Want het is wel de bedoeling dat iedere
voorzitter mét zijn of haar collega-voorzitter uit de
eigen gemeente komt. Het gaat tijdens die dag juist
over de vraag: hoe geven we samen leiding aan de
afdeling, met alle processen die daarin spelen.
Wat hebben we daarvoor nodig en wat is ieders rol
daarin? Zijn we het samen eens over de bestemming,

de route en het tempo van de fietstocht? Er is ruim
gelegenheid om met andere tandems van gedachten te
wisselen over hun aanpak.
Bij de ChristenUnie houden we niet van luchtfietsen
en wel van hoopvol en realistisch. Daarom gaan we in
het laatste programmaonderdeel lekker praktisch aan
de slag met een vierjarenplanning voor de afdeling, om
die op een later moment 'thuis' samen met je bestuur
en fractie uit te werken.

Binnenkort is er voor lokale leiders een
nieuwe kans om de Leiderschapsconferentie
te bezoeken!
Datum: zaterdag 13 april 2019
Plaats: regio Amersfoort
Meer informatie:
www.christenunie.nl/leiderschapsconferentie
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THUIS BIJ PETER VAN DALEN

Wat drijft ChristenUnie-politici? Om die vraag te beantwoorden nemen een kijkje in de goed gevulde
boekenkast van Peter van Dalen (60), voor de derde keer de ChristenUnie-SGP lijsttrekker bij de Europese
Verkiezingen, dit jaar op 23 mei a.s.

Oog voor alle kanten
van het verhaal
Van Dalen woont samen met zijn
vrouw in het Utrechtse Houten, in een
groene buitenwijk. Hun drie zoons
zijn al enige jaren de deur uit, twee
getrouwd, met ieder een kind, en de
derde zoon woont op kamers. Wanneer
ik het huis van de Europarlementariër
binnenkom, vallen meteen de vele
boeken op. Niet alleen de boekenkast
staat vol, maar overal liggen ook
onregelmatige stapeltjes boeken van
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Van Dalen en zijn vrouw met de meest
kleurrijke titels. In de keuken, op de
bijzettafeltjes en op de eettafel.

en werkte tegelijkertijd voor de RPFfractie in Den Haag. Zo is hij vanaf
jonge leeftijd al betrokken bij het werk
van de ChristenUnie.

Paplepel
“Ik las als klein kind al heel veel
boeken en kranten. Dat is een beetje
met de paplepel ingegoten.” Van
Dalen groeide op in Zwijndrecht.
Hij studeerde Geschiedenis en
Internationale Betrekkingen in Utrecht,

“Ik hou ervan om te lezen van papier.
Ook voor mijn werk wil ik teksten vast
kunnen houden. Tegenwoordig worden
veel stukken digitaal aangereikt, maar
ik wil het dan toch op papier. Dan kan
ik er dingen bijschrijven, erin krassen

en er mee zoeken en vergelijken met
andere stukken. Lezen is voor mij
ontspanning. Zelfs de boeken over
de Amerikaanse burgeroorlog vind ik
interessant en ontspannend, terwijl dat
toch ook wel pittige studieboeken zijn.”

Fascinatie
Die Amerikaanse ‘Civil War’ heeft
een belangrijke plek in het leven van
Van Dalen. In zijn collectie staan vele
tientallen boeken over deze oorlog en
in het huis zijn ook dvd’s, speelkaarten
en zelfs een prachtig schaakspel te
vinden. Op de vraag waarom Peter van
Dalen de Amerikaanse burgeroorlog
zo interessant vindt, komt de
verhalenverteller in hem naar boven.
Vol passie, met verhalende stem neemt
Van Dalen me mee door verschillende
anekdotes die zich afspeelden tijdens
de Civil War. “Broers kwamen tegenover
elkaar te staan. Hartsvrienden schoten
op elkaar. Ooms en neven vlogen elkaar
naar de keel. Dat is beangstigend
vind ik. Dat kan er dus gebeuren met
mensen. Sterker nog, dat gebeurt nu
nog steeds. Denk maar aan de bloedige
strijd tussen de Hutu’s en de Tutsi’s, die
ooit in vrede naast elkaar leefden. Of
aan de oorlog in Irak. En zelfs in Europa
en Nederland zie ik dat. Ik maak me
echt ongerust over de toenemende
haat. Er is geen respect meer voor
elkaar. En sommige politici hebben
daar baat bij. Die stoken die vuurtjes
op en melken de situatie uit. Als je
geen afstand neemt van de haat, dan
laat je het toe.”

Recht doen
Toch ziet Van Dalen ook belangrijke
lessen in de Amerikaanse Burgeroorlog.
“Er waren ook juist hele bijzondere
momenten. Mensen die elkaar hielpen,
conflicten die werden opgelost,
partijen die elkaar weer vonden. Een
mooi voorbeeld is tijdens de slag
bij Gettysburg waar een Zuidelijke
generaal kort voor zijn sterven om

vergeving van zijn daden vroeg. Dat
inspireert me ook in mijn werk: eerst
de ander in de ogen kijken. Eerst elkaar
spreken, dan pas een mening rond
tetteren. Dat past ook bij een heel
belangrijk thema in de Bijbel: recht
doen. Ik heb bijvoorbeeld een zwak
voor mensen die keihard werken,
maar in de politiek niet gehoord
worden. Vrachtwagenchauffeurs,
binnenschippers en vissers
bijvoorbeeld. Europa grijpt steeds in
hun dagelijks leven in, maar in Brussel
lopen zij aan tegen kolossen van
steen en glas en is er vrijwel niemand
beschikbaar om echt mee in gesprek te
gaan. Dat doe ik dus wél”

Zeven boeken
Die drive om te verbinden, om alle
verhalen te horen en recht te doen
blijkt ook uit de boeken die Van
Dalen heeft geselecteerd. Tussen
de bladzijden zitten verweerde
krantenknipsels, her en der zijn
teksten onderstreept. Eén voor één
neemt hij ze op, leest passages voor
en vertelt talloze verhalen waarbij zijn
ogen schitteren. Voor Van Dalen zijn dit
boeken met diepe betekenis.

1.
Maarten
Luther Brevier

Ik begin hier elke dag mee. Het is
een gebedenboekje, geschreven door
Maarten Luther. Dit is al het derde
jaar dat ik het gebruik, want omdat ik
niet elke dag in Nederland ben, heb ik
nog steeds niet alle dagen gelezen. Ik
heb een zwak voor Luther. Hij was een
reformator, maar bleef ook een zekere
gevoeligheid houden richting de Rooms
Katholieke kerk, bijvoorbeeld in het

avondmaal. Ik heb goede vrienden in
de Katholieke kerk. De kern is dat we
allemaal navolgers van Christus zijn.
Daarin ligt onze gemeenschappelijke
identiteit: in Christus.

2.
Im Westen
Nichts
Neues Erich Maria
Remarque
Dit is een eerste druk en dat is heel
bijzonder. Ik denk dat ik één van de
weinigen ben die echt alle boeken van
Remarque heeft. Dit boek is in wezen
een anti-oorlog roman en daarvoor
is Remarque door de nazi’s vervolgd.
Eigenlijk gaan al zijn boeken over
vluchtelingen en daarom is dit boek
ook nog zo actueel. Ik vind Duits
een prachtige taal en Remarque een
fantastisch schrijver. Heel direct en nononsense, ik ben opgegroeid onder de
rook van Rotterdam, dus ik houd daar
wel van.

3.
Personal
Memoires –
Ulysses S.
Grant
Ik ben momenteel zo’n 20 boeken aan
het lezen over de Civil War. Kriskras
door elkaar. Deze gaat overal generaal
Grant die later zelfs president werd.
De man was heel bescheiden en
toch kreeg hij het voor elkaar om de
oorlog te beëindigen. Grant heeft lang
geworsteld met een drankprobleem,
maar dat heeft hij overwonnen, onder
andere door goed contact met een
aantal predikanten. Dat vind ik mooi. ›
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Ik ben denk ik wel twintig keer in
Rome geweest en heb daar vele
plekken bezocht waar Paulus ook
is geweest. Misschien is dat ook
de geschiedkundige in mij, maar
ik heb iets met deze stad. Enorm
interessant om te ontdekken hoe
de eerste christenen daar stonden
in die samenleving. Toen Paulus
aankwam bij het Forum Appii,
kwamen christenbroeders uit Rome
hem tegemoet. Ik bedacht me dat die
mensen wel dertig of veertig kilometer
gelopen moeten hebben. Wat een
bemoediging voor Paulus. Dat vind ik
echt een juweeltje in zo’n Bijbeltekst.

Ik ben ook naar de tombe in New
York geweest waar hij en z’n vrouw
begraven liggen. Om hen te herinneren.
Overigens bezocht ik ook het graf van
z’n tegenstrever, de zuidelijke generaal
Robert E. Lee. Dat zouden we meer
moeten doen, de mensen herinneren
die iets betekend hebben. Dat kan in
je familie zijn, of zo’n grote naam als
generaal/president Grant. Mensen van
het kaliber zoals hij - en bijvoorbeeld
ook president Lincoln - heb ik daarna
in de geschiedenis van de VS eigenlijk
niet meer gezien.

4.
Genesis
Exodus –
ds. C. Vonk

Dit boek is zo bijzonder en actueel.
Vanuit een unieke vertelmethode komt
er een soort ontspannenheid in hoe je
Genesis kunt lezen. Daar houd ik van.
Op een begrijpelijke en ontspannen
manier iets uitleggen dat normaal
zo ingewikkeld is. De serie boeken
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is uiteindelijk voortgezet door mijn
geestelijke vader, dominee Frans
van Deursen.

7.
Maffia
Republiek –
John Dickie

5.
Das Boot
– LotharGünther
Buchheim

In dit boek is een onderzeeboot
de ‘hoofdpersoon’. Het gaat over
bemanningsleden die eigenlijk allemaal
de pest hadden aan Adolf Hitler, maar
toch moesten vechten. Ik vind het
interessant omdat het een andere kant
laat zien van de oorlog. Het was niet
allemaal zwart-wit, dat is geen enkele
oorlog. Ook tegenwoordig niet.

6.
Paulus
In Rome –
ds. J.J. Poort

Dit is nog een hobby van me: lezen
over de maffia. De politieke en
economische invloed van de maffia
wordt door iedereen onderschat.
Sowieso in Italië, maar ook in Albanië
en Marokko. Ze hebben O-VE-RAL
invloed, ook in Amsterdam. Mensen
willen dat niet weten. Er is bijvoorbeeld
de Zuid-Italiaanse containerhaven
Gioia Tauro, in de vorige eeuw onder
andere met EU-geld aangelegd. Die
haven is inmiddels dé import- en
exporthaven van de maffia. Ik vind dan:
je moet niet naïef zijn. De mens is van
zichzelf niet fraai. Dat laat Remarque
ook zien en de verhalen van de Civil
War vertellen hetzelfde. Dáárom vind
ik het zo belangrijk om op te komen
voor het recht. Als we dat allemaal
doen, dan komt juist de mooie kant
van de mensheid boven. Dat is voor
mij christelijke politiek, recht doen
en oog hebben voor alle kanten van
het verhaal.” «

KANDIDATENLIJST EUROPA

Kandidatenlijst
Europese Verkiezingen
De ChristenUnie zet een stevige kandidatenlijst in voor de Europese verkiezingen in mei 2019. Achttien
kandidaten met veel politieke en maatschappelijke ervaring. Omdat we in Europa samen optrekken met
de SGP wordt deze lijst voor de verkiezingen samengevoegd met de SGP-kandidatenlijst.
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1. Peter van Dalen
2. Anja Haga
3. Anne Strijker
4. Arjen Droog
5. Simone Kennedy-Doornbos
6. Jannes de Jong
7. Johanna Kramer
8. Anil Kumar
9. Klariska ten Napel

Foto Arjen Droog: Freek Wolﬀ/BDU

10. Jan Henk Verburg
11. Patience Mayaki-van der Horst
12. Efraïm Hart
13. Maaike Niemeijer-Schaap
14. Bryant Heng
15. Jarno Volmer
16. Rob Jonkman
17. Maarten van de Fliert
18. Don Ceder
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In welk Nederland groeit hij op?
Door de ChristenUnie op te nemen in uw testament, steunt u

nalatenschap? Wilt u meer weten over nalaten aan de

blijvend het christelijke geluid in de politiek. Daardoor kunnen

ChristenUnie? Bel met Gerben van Helden. Tel: 033 4226969

wij ons blijven inzetten voor de Nederlandse samenleving,

Email: gerbenvanhelden@christenunie.nl. Of kijk op

zodat ook onze kleinkinderen opgroeien in een land waar
christelijke normen en waarden krachtig worden uitgedragen
in de politiek. Wilt u ons daarom steunen met een

www.christenunie.nl/nalaten

GASTCOLUMN

Elke woensdag gaat de wekker extra vroeg voor ambulant begeleider Pauline. Het is het enige
moment in de week dat één van ‘haar’ jongeren tijd heeft voor zijn begeleidingsgesprek. De rest
van zijn tijd zit vol met een druk schoolprogramma. Als beloning staan knapperige croissantjes
voor hem klaar. Pauline ‘heeft precies het beleg wat hij lekker vindt’. Met de pindakaas om de
mondhoeken wordt het een gezellig begeleidingsgesprek.

Toen ik dit voorbeeld uit de praktijk hoorde, voelde
ik me trots en dankbaar. Wat mooi, de inzet en
betrokkenheid van Pauline! Dat geldt trouwens
ook voor de inzet van Sarissa, Patrick en Linda; om
een paar namen te noemen van onze 550 Timonmedewerkers. Ze gaan de extra mijl, omdat ze niet
kunnen aanzien dat kinderen en jongeren geen thuis
hebben of perspectief op een hoopvolle toekomst.
Zoals Linda het formuleert: “Je gunt ieder kind toch
een veilig en stabiel gezin!”
Als bestuurder van jeugdhulporganisatie Timon ben
ik veel bezig met de grote lijnen, het ontwikkelen van
beleid, het uitzetten en bewaken van onze visie. In
onze visie staat centraal dat we professionele hulp
bieden vanuit christelijk perspectief, we zien iedere
jongere als een uniek mens en een geliefd kind
van God. Ook al kent deze jongere zelf God niet, we
willen – zonder te evangeliseren - wél een spiegel
van Gods liefde zijn voor jongeren en gezinnen voor
wie het leven moeizaam is. Natuurlijk draait al onze
inspanning om kinderen zoals Daan. Hij is nog maar
acht jaar en kan niet meer thuis wonen. Dat we een
goede plek voor hem vinden bij pleegouders, die op
hun beurt weer goede begeleiding krijgen van een
enthousiaste pleegzorgwerker, dat is ons doel. Goede
en gedreven medewerkers zijn dus cruciaal. Gelukkig
hebben we die!

campagne’ van de overheid die aandacht vraagt voor
werken in de zorg. Ook Timon werkers zijn zichtbaar
in bushokjes en doen hun verhaal. Jeugdzorgwerker
Patrick vertelt over zijn ervaring: “De jongeren komen
uit vervelende situaties waarin ze weinig liefde en
structuur hebben gekregen. Ook waren hun ouders
vaak onbetrouwbaar. Ik laat zien hoe het ook kan.
Op onze groep spreken we regels af waar we ons
aan houden. Zo weten ze wat ze aan me hebben en
dat ik voor ze klaarsta. Mij kunnen ze vertrouwen.
(…) Ik vind dit werk heel eervol om te doen. De
jongeren geven je een inkijkje in hun leven en hun
worstelingen. Vervolgens laten ze jou daar wat over
zeggen. Dat is nogal wat.”
Die inzet voor jongeren hoeven we gelukkig niet
in eigen kracht te doen. Onze medewerkers geven
het volgen van Jezus Christus handen en voeten
in hun werk. Dat plaatst onze hulp in perspectief
en toont met Wiens cruciale hulp we dit werk
kunnen doen. Een perspectief dat we delen met de
ChristenUnie. Onze hoop en wens is dat jeugdhulp
door gemotiveerde en gedreven christenen nog lang
mogelijk is in Nederland.

Hannie Olij
bestuurder Timon
www.timon.nl/werkenbijtimon

Krappe arbeidsmarkt
Tegelijkertijd merken we dat de arbeidsmarkt steeds
krapper wordt. We zijn daarom blij met de ‘Ik Zorg-

De namen van cliënten zijn om privacy redenen gefingeerd.
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ADVERTENTIE

Agenda
20 maart 2019
Provinciale Staten- en
Waterschapsverkiezingen
27 maart 2019
Groenlezing door
Martine Vonk

Colofon
Redactie

De advertenties in dit magazine

Floris Spronk (eindredacteur),

vertegenwoordigen niet automatisch

Menno van Hulst (hoofdredacteur),

de politieke standpunten van de

Tjitske Kuiper – De Haan,

ChristenUnie, maar worden geplaatst

Gerben van Helden

om het maken van het magazine te
kunnen bekostigen.

Met medewerking van
Anne Paul Roukema

Het volgende ChristenUnie magazine

www.inhisimage.nl

verschijnt in september 2019

Wilfred Hermans
www.wilfredhermans.nl

Utrecht
wi.christenunie.nl/groenlezing2019

Jaco Klamer & Henrique Staal
www.klamer-staal.nl
Matthijn Buwalda

23 mei 2019
Europese Verkiezingen
25 mei 2019
Open Dag in de
Tweede Kamer!

www.tekstmeneer.nl
Joke Troost

Giften
De ChristenUnie
steunen met uw gift?
IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18
t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

www.preciouspeoplefotografie.nl
Lidmaatschap
Concept, vormgeving

Het lidmaatschap valt samen

en beeldbewerking

met het kalenderjaar. Opzeggen

Redmatters §

kan alleen schriftelijk voor 30

redmatters.com

november bij de ledenadministratie:

christenunie.nl/opendag

ledenadministratie@christenunie.nl
Contact

Alle mutaties worden door de

Postbus 439,

ledenadministratie per e-mail of

3800 AK Amersfoort

per post aan u bevestigd.

Tel. 033 4226969

25 mei open dag
in de tweede kamer.
Komt u ook?

info@christenunie.nl

Persoonsgegevens en privacy
De ChristenUnie gaat zorgvuldig

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18

om met uw persoonsgegevens.

www.christenunie.nl/contact

Meer informatie hierover in onze
privacyverklaring op christenunie.

CBB

nl/privacyverklaring. Vragen

ChristenUnie magazine verschijnt

of bezwaar? Mail of bel met

in braille en audio bij het CBB.

het partijbureau.

Tel. 0341 565 499
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‘Help ons om het verschil
te maken. Doe mee met
onze campagne!’ Gert-Jan Segers
Motiveer anderen om ook op de ChristenUnie
te stemmen!
De opkomst is deze keer van groot belang, help ons dus om meer mensen
naar de stembus te krijgen!

Bid mee
Kijk voor specifieke gebedspunten op www.christenunie.nl/gebed

Geef een gift
Kijk op www.christenunie.nl/geven

Deel onze berichten op social media
Volg ons op facebook.com/christenunie & facebook.com/gertjansegersCU

Help mee bij een campagneactie bij u in de buurt
Mail naar campagne@christenunie.nl en help mee!

Stem 20 maart 2019: Verkiezingen Provinciale Staten
én Waterschappen
Stem 23 mei 2019: Verkiezingen Europees Parlement

Hang onze campagneposter
op en win een cadeau:
kijk op christenunie.nl/poster

Geef geloof
een stem

SEP
’19

GEEF GELOOF EEN STEM
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“We mogen
niet vergeten
dat beschaving
maar een dun
laagje is. ”
Gert-Jan Segers in gesprek
met rabbijn Izak Vorst

Fotoserie
Onze resultaten
in de praktijk

Coalitie Y
Aan de slag met de problemen
van de huidige generatie

Interview
met Patience Mayakivan der Horst

ChristenUnie
Huiskamergesprekken

VOORWOORD

INHOUD

Inhoud

Mét aandacht

ChristenUnie magazine - Uitgave 16 Jaargang 2019

Het politieke jaar gaat weer beginnen: Prinsjesdag,
begrotingen, debatten, Kamervragen en ondertussen de media
die ons het hemd van het lijf vragen. Het is de dynamiek
van de democratie, de dynamiek van verantwoordelijkheid
dragen, onze dagelijkse Haagse dynamiek.
6. Resultaten uit Den Haag
Maar waarom doen we het? En hoe doen we
het? Hoe bewaren we als christelijk-sociale partij
onszelf bij het hart van de zaak?
In Psalm 10 zingt de dichter over God ‘U luistert
met aandacht’. Die woorden troffen me.
We hebben een God die de mens werkelijk ziet,
die luistert naar wat er in u en mij omgaat, die
aandacht heeft voor die ene.
Dat is met alle vallen en opstaan de manier
waarop we politiek willen bedrijven. Door
als ChristenUnie politici werkelijk aandacht
te hebben voor de vragen, ideeën, zorgen en
opmerkingen van mensen. Door in alle beleidstaal
de impact te zien op die ene man of vrouw. Door
de mens te blijven zien, te luisteren met aandacht.
Maar ook door bij te dragen aan een samenleving
mét aandacht. Waarin mensen naar elkaar
luisteren en zien.
Een samenleving waarin de leraar echt tijd
heeft voor een gesprek met een leerling, de
verpleegkundige in het ziekenhuis echt even
kan luisteren, de ambtenaar ruimte krijgt
voor de menselijke maat aan zijn loket. Een
samenleving waarin mensen elkaar zien als
medeschepselen en niet doorjakkeren in
een prestatiemaatschappij. Een samenleving
waarin een werkgever zijn werknemer niet als

productiemachine ziet, maar aandacht heeft voor
de mens in zijn bedrijf.
We willen bijdragen aan een samenleving waarin
niemand zich genegeerd of bedreigd voelt in
zijn vrijheid. Dan heb ik het over minderheden,
zoals de Joodse gemeenschap. Maar ook over
al die andere Nederlanders met zorgen over
economische onzekerheid, klimaatverandering,
migratie en een veranderend Nederland. Wij
willen eraan bijdragen dat iedereen de aandacht
krijgt die hij of zij verdient.

8. Fotoserie

12. Gert-Jan Segers in gesprek met rabbijn Izak Vorst

18. Groeten uit Westerkwartier

26. Interview Patience Mayaki

31. ChristenUnie huiskamergesprekken

17.

29.
31.
35.

Ook komend jaar draait het dus uiteindelijk niet
alleen om de moties, de beleidsplannen of de
mooie stukken in de krant. Het gaat er veel meer
om of we in ons werk iets zichtbaar kunnen
maken van Gods koninkrijk. Een koninkrijk mét
aandacht voor ieder mens. Dat is onze hoop en
dat is ons gebed.
Bidt u mee?

gert-jan segers
Voorzitter
Tweede Kamerfractie
ChristenUnie
@gertjansegers

En verder o.a.:
2.
Voorwoord
4.
Column Eppo Bruins
16. Nico Drost in de Tweede Kamer

25.

Geboortekaartje
Stieneke van der Graaf
Update uit Brussel

Terugblik Verkiezingen 2019
Gastcolumn
Agenda en colofon
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ADVERTENTIE

COALITIE-Y
De huidige generatie jongeren is zeker niet lui of veeleisend. Vrienden
en sociale contacten vinden ze belangrijk. Bezit of status boeit ze niet zo.
En ze hebben geen problemen met een bescheiden startsalaris en een
kleine woonruimte. Maar wat is hun toekomstperspectief?

Samen met ISO, LSVb, JOB, CNV Jongeren, de
Nationale Jeugdraad en onze eigen PerspectieF
jongeren, is de ChristenUnie Coalitie-Y gestart.
Binnen Coalitie-Y gaan we aan de slag met
oplossingen voor de problemen van de huidige
generatie jongeren, generatie-Y.

om ‘excellent’ te zijn, omdat het opbouwen van
een perfect cv nodig is voor de beste kansen.
Stress en burn-outs zijn het resultaat. Als
samenleving zijn we rijker dan ooit, maar de
rekening lijkt bij de jonge generatie neergelegd te
worden. Deze situatie moet veranderen.

Het is geen probleem om klein te beginnen,
maar door de overspannen woningmarkt, zowel
koop als huur, is het onduidelijk of en wanneer
je zelfstandige woonruimte kunt betalen. Zelfs
met een partner en twee salarissen zit je door
het leenstelsel met hoge schulden. En het is
onzeker of je ooit een vast contract zult krijgen
op de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt.

In gesprekken met jongeren hebben we plannen
gemaakt voor verandering. Om te werken aan
een samenleving met genade, met ademruimte
voor jongeren. Na de zomer zal Coalitie-Y haar
plannen presenteren en bouwen we verder aan
maatschappelijk en politiek draagvlak.

“Als samenleving zijn
we rijker dan ooit, maar
de rekening lijkt bij
de jonge generatie
neergelegd te worden.”

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

#ikbenEOlid

Eppo Bruins
Tweede Kamerlid
ChristenUnie

Maatschappelijke verwachtingen, opgelegd of
ingeprent, maken dat foute keuzes of falen extra
zwaar tellen. Jongeren ervaren steeds meer druk

Samen
vertellen we
het verhaal

Volg de updates van Coalitie-Y op
instagram.com/coalitie_y & coalitie-y.nl

Word nu lid voor 18,- per jaar
4
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eo.nl/wordlid

Resultaten

van ons werk als coalitiepartij

Nr.
Nr.

In Den Haag wordt er door onze Kamerleden en bewindspersonen hard gewerkt aan het boeken van
concrete resultaten. Op deze twee pagina’s vindt u een kleine selectie van de afgelopen periode.

80

Nr.

Nr.

68

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

15 februari 2019

Nr.

Nr.

90

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

4 december 2018
Nr.
Nr.

74

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

Nr.

106

98

Antisemitisme

5 december 2018

Schulden

13 maart 2019

6 maart 2019

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

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

76

71

Minutenregistratie

Praktijkonderwijs

Nr.

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

christenunie.nl/resultaten

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

Werkdruk
Kijk voor nog veel meer op:

79

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

27 mei 2019

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

28 juni 2019

Nr.

12 april 2019

108

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

81

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

25 februari 2019
1 juli 2019

30 januari 2019
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ONZE RESULTATEN
IN DE PRAKTIJK

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

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

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

8
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Volgens mij is het belangrijk
dat andere jongeren ook de
mogelijkheid krijgen om zo’n
project te doen. Omdat je
door deze maatschappelijke
diensttijd hele andere dingen
leert dan wat je normaal
gesproken in je eigen
omgeving en op je eigen
school tegenkomt. Je leert veel
op sociaal gebied én je leert
over wat je talenten zijn."
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ONZE RESULTATEN
IN DE PRAKTIJK

ONZE RESULTATEN
IN DE PRAKTIJK

Lucia Hardonk
Leerkracht
“Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs.
Hiervoor had ik slechts enkele momenten in
de week een klassenassistent. Ik was soms zo
druk met één of twee leerlingen dat het ten
koste ging van de rest. Maar dankzij de extra
middelen van het kabinet is het mogelijk dat
de klassenassistent me nu dagelijks een paar
uur kan helpen.
Wanneer ik bijvoorbeeld instructie geef,
kijkt zij nauwlettend mee of alle kinderen
wel meedoen. Soms stelt ze klassikaal een
verhelderingsvraag, wanneer ze ziet dat
kinderen de verkeerde kant op redeneren.
Zo kan ik daar direct op inspelen, waardoor
er later weer minder remedial teaching nodig
is. Al met al een echte verbetering. Het kan
natuurlijk nóg beter: we zouden graag kleinere
klassen willen, of met méér leerkrachten één
klas kunnen helpen. Maar dat is nu financieel
nog niet te realiseren.”

Artjom Grigoryan
Student
“In 2010 kwamen mijn ouders, mijn zus
en ik vanuit Armenië naar Nederland. In
het begin hadden we nog hoop op een
verblijfsvergunning, maar naarmate we langer
op een beslissing moesten wachten nam de
onzekerheid toe. En zo ging het negen jaar
door. Terwijl mijn klasgenoten zich afvroegen
wát ze gingen studeren, vroeg ik me vooral
af óf ik wel in Nederland mocht studeren,
en of ik überhaupt wel hier mijn examens
mocht maken.
Maar precies de dag vóór mijn examens
kregen we dit jaar in mei het verlossende
bericht van de advocaat: ‘Gefeliciteerd! Jullie
hebben een verblijfsvergunning gekregen!’
Na dat bericht was alles opeens anders. Ik kon
eindelijk als een normale jongere stressen
voor mijn examens, en niet vanwege dingen
eromheen. Na dat bericht kreeg ik eindelijk
wat meer zicht op mijn toekomst. Ik kan gaan
studeren, ik mag eindelijk een bijbaantje
hebben en ik kan nu naar het buitenland met
vrienden. Het kinderpardon heeft veel in mijn
leven veranderd!”

10
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IN GESPREK MET

‘Wij willen het Jodendom via onze kinderen voortzetten.’

Het gesprek vindt plaats in
het Joods Cultureel Centrum
in Amsterdam. Om er binnen
te geraken, moet je door de
beveiliging; twee glazen deuren
die enkel van binnenuit geopend
kunnen worden. Izak Vorst (81) –
klein van stuk, vorsende oogopslag
– drukt hoogstpersoonlijk op de
daartoe bestemde knop.

In gesprek met

rabbijn Izak Vorst
Het antisemitisme laait weer op, blijkt uit recent
Europees onderzoek onder Joodse jongeren. Daarom schreef
Gert-Jan Segers dit jaar samen met de VVD een initiatiefnota tegen
antisemitisme. Ook zoekt hij regelmatig mensen op uit de Joodse
gemeenschap in Nederland, zoals recent rabbijn Izak Vorst.

12
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De rabbijn is – “Godzijdank” –
constant bezig. Na dit gesprek moet
hij naar een bejaardentehuis waar
hij z’n maandelijkse vertelavond
houdt. Hij heeft twaalf kinderen,
allemaal getrouwd. Drie van
hen wonen in Nederland, de
rest verspreid in het buitenland.
“De jongste heeft drie kinderen.
Vermenigvuldig dat even met
twaalf, en dan ben je .. er nóg niet.
Het Joodse volk heeft na de oorlog
veel kinderen nodig. Wat ik mijn
kinderen wilde meegegeven? We
hebben ze gemengd opgevoed,
Joods-Nederlands. Mijn vrouw en
ik zijn getrouwd met de afspraak:
wij willen het Jodendom via onze
kinderen voortzetten.”

Dun laagje beschaving
Recent was er een ChristenUniebijeenkomst in de Ridderzaal over
antisemitisme, met bezoekers
vanuit de hele wereld. Rabbijn Vorst
vertelde daar zijn persoonlijke
verhaal, wat grote indruk
maakte op Gert-Jan. Net als de
symboliek van de locatie: dezelfde
Ridderzaal waar de nazi SeyssInquart als Rijkscommissaris zijn
inauguratiespeech hield.
Segers: “U bent een van de laatste
overlevenden van de Holocaust, u
kunt het verhaal nog navertellen.

Die verhalen moeten verteld blijven
worden. We mogen niet vergeten
dat beschaving maar een dun
laagje is. Veel Nederlanders hebben
geholpen bij de transporten, joden
aangegeven.”
Vorst knikt. “Daar kreeg je zeven
gulden en vijftig cent voor.”
Segers: “Uit recent onderzoek
blijkt dat Europese Joodse jongeren
merken dat antisemitisme oplaait.
Daarom heb ik met een collega
van de VVD een initiatiefnota
geschreven waarin staat dat we
maatregelen tegen antisemitisme
willen, om dat dunne laagje
beschaving iets dikker te maken.
We willen dat het makkelijker
wordt om aangifte te doen en
betere politiebescherming. Ook
moeten de Holocaustverhalen op
scholen verteld blijven worden.”

Beveiligde scholen en
synagogen
Segers wil weten waarom de rabbijn
in Nederland is blijven wonen. Hij
had toch ook naar Israël of Amerika
kunnen gaan?
Vorst: “Ik ben Misrachistisch
opgevoed, dat wil zeggen: orthodoxzionistisch. Van die groep vertrok
iedereen, zeker na de oorlog, naar
Israël. In 1961 ging ook ik, na mijn
studie Weg- en Waterbouwkunde,
naar Israël, met de bedoeling
daar mijn verdere leven op te
bouwen. Maar het is allemaal
anders gelopen. Ik begon in een
Chassidische leerschool lessen
te volgen, vertrok naar Amerika,
studeerde daar verder en keerde
op verzoek van mijn Rebbe, Rabbi
Menachem Schneerson, naar
Nederland terug. Om te helpen
het Jodendom hier opnieuw op te

bouwen. Ik ervoer en ervaar dat als
een uitverkiezing; dus ben ik hier
sinds 1964 gebleven.”
Segers: “Wat merkt u sindsdien van
antisemitisme in Nederland?”
Vorst: “Aanvankelijk helemaal
niets. Nederland was pro-Israël.
Toen Den Uyl afscheid nam, kreeg
hij een reis naar Israël cadeau.
Dat zie ik nu niet meer gebeuren.
Wel wordt er binnen de Joodse
gemeenschap steeds kritischer
naar Israël gekeken, daar heb ik
het Nieuw Israëlitisch Weekblad
nog voor op het matje geroepen.
Op straat merk ik niet zo veel
van antisemitisme; ik word niet
nagekeken of uitgescholden. Wat
wel verdrietig is: de beveiliging
voor diverse synagogen, of bij de
school waar ik mijn kleinkinderen
naartoe breng. Daarnaast vindt
men het al ruim vijftien jaar nodig
ons te verzoeken niet te lang bij
de sjoel (synagoge, red) te blijven
staan, vooral vanwege wat er bij
buitenlandse synagogen gebeurt.”

Brandgeur
Vorst is vijf jaar oud als hij in
april 1943 wordt afgevoerd naar
Westerbork met zijn hoogzwangere
moeder, vader, zusje en twee
broertjes. Hij zal daar acht
maanden blijven. In januari
1944 komen ze vervolgens aan
in concentratiekamp BergenBelsen. In april 1945 wordt het

IN GESPREK MET

‘Ik draag haar foto
altijd bij me.’

de mogelijkheid heeft gegeven om te
vergeten, dan pak ik dat met beide
handen vast.”

Psalm 126

gezin Vorst weer op transport gezet
bij de ontruiming van het kamp.
Twee weken lang rijden ze in
vreselijke omstandigheden dwars
door Duitsland, waarna ze door de
Russen bij Tröbitz worden bevrijd. Als
vijfjarige was hij een nieuwsgierig
mannetje, wat hij nog steeds is. Dat
het absurd was wat hij zag, besefte
hij niet. De gruwelijke verhalen las
hij pas later.
Wat nu precies de impact van
die twee bizarre jaren op hem
is, blijft voor hem zelf ook
onduidelijk, hoewel daar in zijn
latere leven af en toe iets van
doorschemert. “Ik kwam een paar

jaar geleden aan in Westerbork
voor een herdenkingsbijeenkomst.
Ik zat achterin de auto. Een
verkeersregelaar wees aan waar
we de auto konden neerzetten,
toen ik plotseling schreeuwde:
‘Néé, dat niet!’ Plotseling zag ik de
marechaussee uit de oorlogstijd weer
voor me. Dat kwam dus ergens uit
mijn geheugen.
En soms, als ik een specifieke
brandgeur ruik, denk ik terug aan
de treinreis. We werden beschoten
en moesten eruit, diezelfde geur.
Voor de rest bescherm ik mezelf;
ik ga Westerbork niet in om alles
gedetailleerd te bekijken, dan roep ik
die ellende bij mezelf op. Als God mij

Segers: “U vertelde in de Ridderzaal
over die treinreis met uw moeder,
in 1945, nadat Bergen-Belsen werd
ontruimd. Na een lange zwerftocht
overleed zij, waar u bij was. Klopt het
dat uw vader het u kwalijk nam dat
u zich dit niet goed kon herinneren?”
Vorst: “Thuis werd niet gesproken
over wat we hadden meegemaakt
in Westerbork en Bergen-Belsen. We
zijn ook nooit meer teruggegaan naar
het huis waar we toen woonden, die
periode was voltooid verleden tijd.
Je had er ook niets aan om erbij stil
te blijven staan. Niettemin vielen
me, pas later, een paar dingen op.
Elke avond draaide mijn vader in
de keuken het gaskraantje dicht.
Ik heb nooit gevraagd of begrepen
waarom. Pas later legde ik de link
met de gaskamers. Later, toen hij
geestelijk niet goed meer was, zei
hij wanhopig tegen mijn broer die
aan z’n bed zat: ‘Het is dinsdag, het
is dinsdag, we worden gehaald!’
Maar verder hebben we het nooit
over de oorlog gehad. Er werd
gewoon niet over gesproken, en
dat was prima, het voelde niet
krampachtig.” Eén herinnering werd
en wordt nog altijd wel gekoesterd:
“Op bijzondere dagen zingen wij
Psalm 126 op mama's melodie, haar
lievelingsmelodie. Ik draag haar foto
ook altijd bij me."

antisemitisme is. Antisemitisme
is dom, en onbegrijpelijk. De enige
verklaring die ik kan bedenken,
is dat Jodenhaat gelijkstaat aan
haat tegen de God van de Joden.”
Vorst: “Ik begrijp antisemitisme
juist heel goed! In christelijke
kringen werd eeuwenlang gezegd:
de ellende die Joden moeten
ondergaan komt doordat ze Jezus
niet als Verlosser erkennen.
En in de Koran wordt meestal heel
negatief over Joden gesproken.
En nog iets: Joden laten vaak zien
hoe welgesteld ze zijn. Ze hebben
villaatjes, bungalows. Ik heb een
boek over Joodse synagogen, het
ene prachtige gebouw na het
andere. Dat is onverstandig.”
Segers veert op. “Maar dat mag
toch nooit een rechtvaardiging
zijn voor Jodenhaat?! Er wonen
veertigduizend Joden in Nederland,
waarom zou iemand hen weg
willen hebben? Daarbij: de Joodse
gemeenschap heeft zo veel moois
aan onze samenleving toegevoegd
in de wetenschap, cultuur, muziek,
politiek. Ze probeerden nooit de
macht te grijpen, kwamen nooit in
opstand. Dan is dat aanhoudende
antisemitisme toch onbegrijpelijk?
Uiteindelijk trek ik de conclusie
dat het blijkbaar een volk met een
geheim is, en dat dit geheim met
God te maken heeft.”

Waarom-vraag
Segers: “Misschien een moeilijke
vraag, maar hoe kon u na die
concentratiekampen in God
blijven geloven?”
Vorst: “De waarom-vraag durfde

ik pas te stellen toen ik veel ouder
was, maar uiteraard had ik er
geen antwoord op. Wel lees je in
de Tenach dat ons volk nog veel
ergere dingen is aangedaan. Verder
heeft het voorbeeld van mijn vader
me enorm geholpen. Ik heb veel
waardering voor de manier waarop
hij de Joodse gemeenschap, die
voor de oorlog uit veertienduizend
Joden bestond, na de oorlog heeft
voortgezet, toen er nog maar
achthonderd waren overgebleven.
De meesten heeft hij aangeraden
om naar Israël te emigreren.”
Segers: “Waarom?”
Vorst: “Daar lag hun toekomst.
Ook vanuit de gedachte: waren we
maar vóór de oorlog vertrokken.”
Segers: “Raadt u Joodse jongeren
hetzelfde aan?”
Vorst: “Jazeker. De assimilatie in
Joodse kring is sterk. Als je Joods
wilt trouwen, is het aanbod hier
niet groot, terwijl je voor het Joodse
leven in Israël alle mogelijkheden
hebt. Wat niet wil zeggen dat ik hier
à contrecoeur zit, want ik geloof dat
ik hier met een opdracht naartoe
ben gestuurd.”
Segers: "En hoe luidt die opdracht?"
Vorst: "Ik probeer in mijn contacten,
zowel met Joodse als met nietJoodse personen, mensen aan het
denken te zetten over het bestaan
van een Hogere Macht. Dat zie ik
als mijn levensopdracht. Zo vind ik
bijvoorbeeld dat Joodse, christelijke
en vooraanstaande wetenschappers
van moslimzijde, maar ook nietgelovige geleerden, bij elkaar
moeten komen en verklaren dat
het evolutiemodel zonder Schepper
exact-wetenschappelijk helemaal

Jodenhaat
Segers: “Tijdens mijn toespraak
in de Ridderzaal zei ik dat er
geen rationele verklaring voor

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

Tekst: Wilfred Hermans, Foto's: Ruben Timman

niet zo vanzelfsprekend is. Ik vind
het vaak gewoon onthutsend wat
er beweerd wordt! In het vervullen
van mijn levensopdracht heb ik
daarom een aantal artikelen over
dit onderwerp geschreven. Zo
hoop ik in Nederland opgroeiende
Joodse jongeren tot dieper gevoelde
Jodendomsbeleving te brengen.
En ik ben daar volgens mij redelijk
in geslaagd. Maar, zoals gezegd,
in Israël zijn de mogelijkheden
uiteraard veel groter.”

Te vinden op
jodendom-online.nl:
'De Evolutie van de
Eiffeltoren'

Segers: “Maar begrijpt u dat ik
het erg zou vinden als de Joodse
gemeenschap in Nederland ophoudt
te bestaan? Zeker als antisemitisme
de reden zou zijn – afschuwelijk
– maar sowieso: de Joodse
gemeenschap hoort bij ons land.”
Vorst: “Als antisemitisme de reden
is, is dat inderdaad verschrikkelijk.
Maar ik denk dat er altijd wel een
Joodse gemeenschap in Nederland
zal blijven. Tot de komst van de
Masjieach, de Wereld-Verlosser. Wat
er daarna zal gebeuren?” Vorst, met
een milde glimach "Ik hoop dat ik u
binnenkort antwoord op deze vraag
zal kunnen geven.” «
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ChristenUnie
@nicodrost

met de christenuniekamerleden tijdens mijn
laatste werkdag

Godsgeschenk

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

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

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

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

Stieneke van der Graaf

Tweede Kamerlid ChristenUnie

GROETEN UIT

GROETEN UIT

Groeten uit...

Altijd wel een
ChristenUnieraadslid
in de buurt

...CHRISTENUNIE
WESTERKWARTIER

Wie hier in het West-Groningen
met de ChristenUnie in
Westerkwartier om tafel zit, zal
het niet snel opvallen dat de
huidige samenstelling van de
fractie nog vers is. De raadsleden
die hier op landgoed Nienoord
bij elkaar zitten, wisselen elkaar
tijdens het interview af alsof
ze het al jaren doen. Er wordt

v.l.n.r. peter, arina,
jacqueline en koos

aangevuld, beaamd, aangescherpt
en zeker ook gediscussieerd.
En veel gelachen, steeds weer
komt de humor om de hoek
kijken. Een gemeenschappelijke
deler in een toch wel heel
gevarieerd gezelschap.
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Peter Holsappel

Nieuwe groep
Arina Havinga herkent dat: “We zijn als groep
inderdaad best gevarieerd. Onze gemeente bestaat
na de herindeling en verlate verkiezingen pas sinds
januari. Dan kom je dus met een nieuwe groep aan
tafel te zitten. Het zijn allemaal andere mensen met
andere kwaliteiten en specialiteiten waardoor je elkaar
echt aanvult. We wonen bijvoorbeeld heel erg verspreid
over onze nieuwe gemeente. Dat is ook waarom de
mensen ons goed weten te vinden. Er woont altijd wel
een ChristenUnie raadslid in de buurt.”

De gemeente in
Gemeente Westerkwartier is dus begin dit jaar
ontstaan uit de gemeentes Grootegast, Leek, Marum
en Zuidhorn. Allemaal kleinere gemeentes die nu
samen Westerkwartier heten. En daarom is het des
te bijzonderder om met maar liefst zes zetels plaats
te hebben in de raad en het college. Koos Siegers
zegt daarover: “Eerder zaten de meesten van ons bij
een andere gemeente. Ik zat bijvoorbeeld met twee
mensen in de raad. Dan kun je dus heel weinig buiten
de deur gaan. Nu kunnen we ook echt de gemeente
intrekken. We doen veel werkbezoeken, er zijn altijd
wel drie of vier mensen beschikbaar.”
Fractievoorzitter Peter Holsappel voegt toe: “Dat
past ook bij de regio. Hier is gemeenschapszin heel
belangrijk. Er is veel verenigingsleven, er zijn veel
dorpshuizen. Daarom is het ook belangrijk dat we
dicht bij de burger staan.”

Grootste partij
Volgens de raadsleden staat de ChristenUnie niet
alleen intern maar ook extern bekend als een
samenbindende partij. Na de herindeling waarbij
Westerkwartier een nieuwe gemeente werd, kwam de
ChristenUnie samen met de lokale VZ Westerkwartier
(partij voor Veiligheid en Zorg) als grootste uit de bus.
Volgens Siegers is het een uitdaging om met een
relatief onbekende lokale partij plaats te nemen in

Jacqueline Dijkstra

Fractievoorzitter
Directeur Gomarus
college VMBO en
praktijkonderwijs

het college. “Als ChristenUnie maak je een gedegen,
goed onderbouwd programma van 34 pagina’s. Dan
komt VZ met anderhalf A4’tje met steekwoorden.
Elkaar daarin vinden blijft interessant. Maar wel goed
om een oppositiepartij nu verantwoordelijkheid te
laten nemen.”

Adviseur
studieloopbaan bij
ROC Friese Poort
Ondernemer - Savor

huwelijk krijg je een beetje sleur. Dat wil helemaal
niet zeggen dat het een slecht huwelijk is. We zijn
gewoon geen ‘hype’ partij. We leggen niet op alle
slakken zout en springen niet in alle discussies om
maar aandacht te krijgen.”

Het spel scherper spelen

“Zij staan letterlijk bij mensen op
de stoep. Als er nieuwe christenen
komen wonen dan zijn ze er.”

Ledenwervers
Afgaande op het ledenaantal lukt het de ChristenUnie
in elk geval wel om dichtbij te staan. De afdeling
heeft een opvallend groot aantal leden, en volgens
de raadsleden komt de eer van dat succes toe aan
de twee mannen die leden werven: Ebe en Arie.
Jacqueline Dijkstra: “Zij staan letterlijk bij mensen op
de stoep. Als er nieuwe christenen komen wonen dan
zijn ze er. Eerst een keer kennismaken en dan nog een
keer om verder door te praten.” Koos Siegers is ook
onder de indruk van de manier waarop de mannen
zich verdiepen. “Dan zeggen ze: 'Hé Koos, zijn jouw
ouders ook al lid van de ChristenUnie?' Ik vind dat
mooi. En mijn ouders zijn inmiddels inderdaad lid.”
Ook de dochter van Arina en de man van Jacqueline
zijn zo lid geworden.

Dat je als partij ook té grondig kunt zijn, heeft de
ChristenUnie Westerkwartier ook gemerkt. Peter
Holsappel zegt daarover: “We mogen dat spel
scherper spelen. We moeten leren nog politieker
te zijn en tegelijk die mooie eigenschappen niet te
verliezen. We mogen meer publiciteit halen door te
laten zien dat we er bovenop zitten.
Een goed voorbeeld is een recente motie. Als
ChristenUnie waren we er al mee bezig maar werden
ingehaald door GroenLinks. Achter de schermen komt
dat wel goed, maar voor de beeldvorming is het goed
jezelf sneller in zo’n debat te laten zien.”

Toverwoord
In de toekomst bouwt de partij voort op het succes
van de afgelopen tijd. Met als toverwoord ‘relatie’.
Naar de burger, naar de raad en binnen de fractie.
Arina Havinga: “We zijn allemaal trots op ‘ons’
Westerkwartier en willen ons daar heel hard voor
inzetten.” Jacqueline Dijkstra voeg er nog aan toe:
En daarin mogen we best zichtbaarder zijn. Dat we
staan voor wat we zeggen en doen. En trots zijn op de
kwaliteit die we leveren.”

Degelijk, betrouwbaar, nuchter

Arina Havinga
Makelaar
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Koos Siegers

Op de vraag waarom zoveel mensen ervoor kiezen
om op de ChristenUnie te stemmen, antwoordt Arina
Havinga. “We liften ook mee op het landelijke succes.
En we hebben een goed imago, ook hier in de regio.
Degelijk, betrouwbaar, nuchter.” Peter Holsappel
grinnikt. “Nog even en het is saai.” Jacqueline Dijkstra
springt daar onmiddellijk op in: “Ook in een goed

Ondernemer Uitzendbureau
technisch personeel

Tekst en foto's: Joke Troost

Waarom heeft de ChristenUnie
meer leden nodig?
Zonder onze leden zou de ChristenUnie
niet bestaan. Veel medewerkers van de
partij worden betaald met de contributies
van leden. En wist u dat de ChristenUnie
subsidie ontvangt voor elk lid? Onze leden
maken het zo mogelijk dat onze politici
ondersteuning krijgen, dat we nieuw talent
kunnen opleiden en dat we herkenbare
campagnes kunnen voeren. Als het
ledenaantal groeit kan de ChristenUnie
dus meer werk verzetten.

Helpt u ons om nieuwe leden te werven?
Kijk op de achterkant of verwijs mensen
door naar christenunie.nl/welkom voor
meer informatie.
Dank voor uw steun!

ChristenUnie Magazine
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Open Dag & Opwekking
Met veel plezier kijken we terug op de Open Dag in de Tweede Kamer
(25 mei) en onze aanwezigheid tijdens Opwekking (begin juni). Wat fijn dat er
zo veel mensen langs gekomen zijn! Gelukkig hebben we de foto’s nog.

Kijk voor alle foto’s
op de Facebookpagina
van de ChristenUnie
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Update vanuit Europa

Nieuwe kansen
Na de Europese verkiezingen van 23 mei
begon voor ons in het Europees Parlement
het belangrijke - en ingewikkelde - proces van
fractievorming. Na de verkiezingen zijn er altijd
grote verschuivingen en verhuizingen binnen de
vele Europese fracties, en wij hebben geprobeerd
om daar zo goed mogelijk op in te spelen.
Al voor de start van de campagne had ik
aangekondigd dat het vanwege de vele inhoudelijke
verschillen voor mij geen optie is om in de ECRfractie samen te werken met Forum voor Democratie.
Daarom ben ik samen met mijn nieuwe collega
Bert-Jan Ruissen van de SGP op zoek gegaan naar een
voor ons beide acceptabel politiek onderkomen. Maar
het bleek erg lastig om een plek te vinden die voor
onze beide partijen haalbaar was. Tegelijk hebben
we daarom diverse gesprekken gehad met andere
partijen om een geheel nieuwe fractie te starten,
maar ook dat bleek uiteindelijk niet mogelijk.
ChristenUnie en SGP hebben veel overeenkomsten.
Tegelijkertijd zijn we ook twee verschillende
partijen, met beide een eigen positie in het politieke
landschap, die zich beide op een eigen manier tot
bepaalde politieke ontwikkelingen verhouden. Helaas
zijn onze wegen daarom uiteengegaan. Ik heb mij
aangesloten bij de EVP - een Europese politieke partij
van christendemocratische en conservatieve partijen
– en collega Ruissen is bij de ECR gebleven. Maar we
blijven samenwerken om het christelijke geluid in
Europa te laten klinken.

“Ik wil een ruimteschip meenemen van een andere planeet om de straten
schoon te maken, zodat de kinderen niet ziek worden.” - Justin (Ecuador)
hetgebeurt.nu

Voor de ChristenUnie is het allerbelangrijkste dat
wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal
geluid kunnen laten horen. Dat we een verhaal
kunnen vertellen dat mensen niet verdeelt, maar

verbindt. Een verhaal waarbij zorg voor de schepping
hoog in het vaandel staat. Dat de Europese Unie niet
nog groter wil optuigen of juist af wil bouwen, maar
verbetert. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie
de ruimte heeft om dat in de EVP ook te kunnen doen.
Eén van die plekken waar de ChristenUnie en SGP
blijven samenwerken is in de nieuwe EP-Commissie
Visserij. Bert-Jan en ik zitten daar beiden in. Namens
de EVP ben ik zelfs naar voren geschoven als eerste
vicevoorzitter, wat ons veel meer invloed geeft dan
in de vorige periode. En dat is erg belangrijk, want de
visserij in Europa staat onder druk. Samenwerken en
een stevig geluid laten horen voor de Nederlandse
vissers, is essentieel.
Ook heb ik me aan kunnen sluiten bij de
Mensenrechtencommissie van het Europees
Parlement, die onder andere gaat over de vrijheid
van godsdienst. Met de schrikbarende toename
van christenvervolging wereldwijd is dat ook een
belangrijk onderwerp waar ik me de komende
jaren mee bezig wil houden. Kortom, in dit nieuwe
mandaat zijn er ondanks de complexe start toch ook
weer veel nieuwe kansen.

Peter van Dalen
Europarlementariër ChristenUnie

INTERVIEW

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

Interview met Patience Mayaki-

Ze komt uit Nigeria, woont nu vijftien jaar in Nederland, is
getrouwd met een Nederlandse man en ze is helemaal verliefd
op Achterhoek. “Dit is ons thuis”, zei ze tegen haar man, toen ze
daar voor het eerst kwam. En nu woont ze in Ulft, Gelderland.
Een groter verschil met het enorme Lagos, de voormalige
hoofdstad van Nigeria, waar ze opgroeide, is bijna niet denkbaar.

Het is juist de kennis van beide werelden die Patience
Mayaki-van der Horst - namens de ChristenUnie
nummer 18 op de lijst voor de laatste Europese
Parlementsverkiezingen - in wil zetten voor het debat
over de toekomst van Europa. Een toekomst die, of we
dat nu willen of niet, volgens haar sterk verbonden
is met die van Afrika, want er blijven Afrikaanse
jongeren komen, op zoek naar een beter leven. Heel
logisch vindt Mayaki: “Volgens de verwachtingen
zal Afrika in 2050 2,5 miljard inwoners hebben, dat
betekent dat één op de vier mensen op de wereld
Afrikaan zal zijn. En zolang de economische groei
van Afrika stagneert, zullen jonge mensen die
levensgevaarlijke reis blijven maken, door de Sahara,
over de Middellandse Zee. Omdat ze niets te verliezen
hebben. Wat zij willen is een beter leven, kwaliteit
van leven, net zoals wij allemaal. En als ze dat niet
kunnen krijgen waar ze wonen, zullen ze migreren.”
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“Het verbaast me elke keer weer dat het
migratiedebat nooit gaat over de echte oorzaak. En
die oorzaak is armoede. Dat is de reden waarom men
naar Europa wil. Afrika heeft simpelweg zelden het
juiste klimaat voor jonge, dynamische, getalenteerde
mensen om een leven op te bouwen. En waarom
niet? Bijvoorbeeld omdat Afrika geen betrouwbaar
elektriciteitsnetwerk heeft. Driekwart van het
continent heeft geen goede stroomvoorziening. En nu
stel ik jou een fundamentele vraag: Wat gebeurt er als
hier in Nederland twee dagen lang geen elektriciteit
is? Dan gebeurt er niks. Helemaal niks. Dan wordt er
niet gewerkt, er is dan geen economische activiteit.
Dat is een belangrijke reden waarom Afrika arm
blijft. Ja, er is corruptie, er is geweld, maar de oorzaak
die daaronder ligt is armoede. En die armoede is
grotendeels gevolg van iets wat Nederland allang
prima voor elkaar heeft: stroom.”

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

INTERVIEW

TERUGBLIK

SDG 17
SDG staat voor Sustainable Development
Goals. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen
zijn in 2015 door de Verenigde Naties
aangenomen en op de agenda gezet. Doel 17
luidt: ‘Versterk de implementatiemiddelen
en revitaliseer het wereldwijd partnerschap
voor duurzame ontwikkeling’.

Tekst: Theanne Boer, Foto's: Anne-Paul Roukema

Aan ideeën en oplossingen geen gebrek, maar, vraag
ik aan Patience, heb je ook de hoop dat het lukt? Dat
er stappen in de goede richting gezet gaan worden?
“Ja, ik heb hoop. Hoop en vertrouwen in mijn eigen
generatie.” Ik zie zoveel jonge mensen met goede
ideeën die geïnspireerd zijn om het verschil te maken.
Als we hun de ruimte geven, als zij aan tafel komen
zitten, dan kan er echt wat gaan gebeuren.”
Voor ik afscheid neem, vertelt Patience mij nog snel dat
ze blij is met de ChristenUnie: “Het is voor mij de juiste
partij, ik kan mezelf er helemaal kwijt. Niet alleen
mijn professionele kennis en vaardigheden, maar ook
mijn geloof, mijn waarden. Ik hoef niets te verbergen,
iedereen weet meteen waar mijn partij voor staat en
waar ik dus voor sta. Mijn kerk op de universiteit in
Nigeria heette trouwens Christian Union, grappig hè?”

Provinciale Verkiezingen 2019

Europese Verkiezingen 2019
voor ChristenUnie-SGP

353.443
De ChristenUnie heeft in de 11 provincies
waar we zelfstandig meededen 353.443
stemmen gekregen. In Noord-Brabant,
waar de ChristenUnie een gezamenlijke
lijst met de SGP had, heeft deze combilijst
19.446 stemmen gekregen.

375.660
Hoogste aantal stemmen ooit bij de
Europese Verkiezingen
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“Dus…. als jij keizerin van Europa was, wat zou je dan
doen?” vraag ik en als Patience uitgelachen is, zegt ze:
“SDG 17- Partnerships. Dit betekent samenwerken om
landen met lage inkomens te ontwikkelen zodat ze
uit de armoede geraken. Uiteindelijk zal dit de druk
op de migratie hier in Europa verlagen omdat meer
mensen zichzelf kunnen bedruipen.”

De Europese Unie is wel aan hervorming toe, peinst
Mayaki hardop. “Een verdeeld huis kan niet blijven
staan. Er is een duidelijke visie nodig, zeker als
het gaat om buitenlandse politiek en dat kan best
samengaan met de soevereiniteit van de lidstaten.”
Overigens is er binnen de EU ook genoeg te doen,
vindt Mayaki: “Bijvoorbeeld op het gebied van
klimaatverandering. De kolencentrales moeten weg.
Het spoornetwerk tussen EU-landen zou verbeterd
moeten worden zodat vliegen minder aanlokkelijk
wordt. Een ander voorbeeld is migratie binnen de EU.
In het oosten moet er geïnvesteerd worden, om de
migratie naar het westen te verminderen.”

Verkiezingen 2019

364.843

“Mijn kerk op de universiteit
in Nigeria heette trouwens
Christian Union, grappig hè?”

Collega’s zeggen het vaak tegen haar: “Patience,
je hebt een visie. Je spreekt vanuit je hart. En je
inspireert mensen. Laat je stem horen en ga ervoor.”
En dat doet ze: “Ik ben niet bang om kwesties op tafel
te leggen. Ik wil teruggaan naar de grondoorzaken
en het probleem daar aanpakken. We moeten sneller
handelen, innovatief denken en als landen elkaar
helpen ontwikkelen.”

TERUGBLIK

310.540

“Genoeg zon in Afrika”, vul ik aan. “Now we’re
talking!” roept ze. “Weet je dat alleen al de Congorivier genoeg hydropower zou kunnen leveren om
een groot deel van Afrika van stroom te voorzien?!”
Een goed wegennet en spoornetwerk, dat is ook
erg belangrijk voor de economische ontwikkeling
van Afrika. Minder dan 20% van Afrika’s vruchtbare
landbouwgrond wordt om die reden gebruikt,
want nu bederft de helft van de oogst door een
slecht wegennet, een gebrekkig spoornetwerk
gebrek aan koele opslagruimten. “Ken je Bronkhorst?”
vraagt Mayaki. “Het kleinste stadje van Nederland.
En ik reed erheen over een asfaltweg!”

Na haar studie Bos- en Natuurbeheer, die ze
combineerde met een studie Financieel Management,
kon Patience via een beurs van de Europese Unie
naar de universiteit in Wageningen. Daarna ging ze
werken bij FMO, een bank die investeert in duurzame
projecten in ontwikkelingslanden. “Je hebt een
droombaan!” zeg ik tegen haar, want hoe ‘nuttig’ en
‘hands on’ wil je het hebben? Toch wil Patience de
politiek in: “Daar worden de beslissingen genomen.
Daar wordt het gesprek gevoerd. Ik wil aan die tafel
zitten. Juist ook als christen en als vrouw.”

279.880

Investeer, adviseert Mayaki, via de private sector in
een continent als Afrika en het aantal migranten zal
afnemen. Zorg ervoor dat ze zich in hun eigen land
kunnen ontwikkelen en profiteer vervolgens van de
groeiende Afrikaanse economieën. “Geef een kapster
in Lagos een stopcontact voor haar haardroger en
binnen twee jaar opent ze nog vier kapsalons. En dan
denkt ze helemaal niet meer aan migreren.”

2014

2019

De gecombineerde lijst van
ChristenUnie-SGP was bij deze
Europese Verkiezingen de
grootste partij in 50 gemeenten.

4
Dankzij de groei
in provincies
groeide de
ChristenUnie
in de Eerste
Kamer naar vier
senatoren.
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ADVERTENTIES

GASTCOLUMN

Zien

Energie
voor kerken
Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes
jaar mee met het inkoopcollectief Energie
Voor Kerken.
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk
voordelig groene energie in
bij Greenchoice, de huidige
Uw voordelen
energieleverancier van het
• Scherpe groene ene
rgietarieven
collectief.
voo

r elektriciteit en gas
• Uitstekende contrac
tvoorwaarden
• Transparante dienstve
rlening
• Optimale persoonlijk
e service

Toevallig ben ik degene die de deur voor haar opendoet. Ik kan er met geen mogelijkheid omheen.
De tatoeage is zó zichtbaar: een groot zwart ingekleurd mes met gotische uitstraling bedekt
een groot deel van haar nek. De punt recht op haar slagader gericht. Deze vrouw komt voor
hulpverlening. Ik doe de deur alleen maar open en moet even slikken. ‘Dag Imke, kom binnen’.

Soms zijn er cliënten bij Stichting De Haven waar
ik stil van word. Wat me raakt is de tatoeage zelf.
Maar nog veel meer de plek waarop hij staat, zo vlak
bij haar gezicht. Waar in haar ‘carrière’, in wat we
sinds de legalisering van prostitutie heel gewoontjes
‘sekswerk’ zijn gaan noemen, is deze tatoeage
gezet? Was het dwang of haar eigen reactie op het
geweld dat bijna alle vrouwen in de prostitutiesector
meemaken? Als ik niet oppas, peins ik te lang.
Hoe komt dit vleesmes zo definitief in haar nek
gegraveerd?

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collectief.
Kijk voor meer informatie op www.energievoorkerken.nl of neem contact op met Sonja Boer
van Hellemans Consultancy: 030 767 01 21 /
boer@hellemansconsultancy.nl
Het collectief Energie Voor Kerken is een initiatief van CIO-K
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans
Consultancy.

Ik ken Imkes verhaal verder niet en weet niet of
ze gelooft in God. Ik weet ook niet hoe ze in de
prostitutie is gekomen. Soms duurt het jaren voor
vrouwen het achterste van hun tong laten zien. Suzy
kennen we bijvoorbeeld al een jaar of zes. Al die
jaren konden we niet meer betekenen dan een kort
praatje in haar peeskamer. Een knuffel, een grap, een
bemoediging. Meer niet, zo leek het. De echte waarde
van al deze contacten laat zich vaak pas achteraf
inschatten. Pas kort geleden kwam haar ware verhaal
boven water. Bij Erzsébeth, één van onze trouwe
veldwerkers, stortte Suzy haar hart uit. Na haar
aangifte van mensenhandel begon het zware traject
pas echt. Hoe lang nog?!

JIJ AL

GROOT
NIEUWS
RADIO?

BIJ JORIEKE

Het christelijke
radiostation
van Nederland

luister van ma-do
tussen 10-12 uur

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

In de bijbel lees ik dat er een dag komt waarop ik God
‘van aangezicht tot aangezicht’ zal zien. Gezichten
bij elkaar- ik zal Hem letterlijk in de ogen kijken en
Hij zal mij zien. Max Lucado schrijft er heel beeldend
over. Eens zie ik de ogen van degene die mij altijd
al zag. Ik zie de oren van degene die alle klachten

Foto: Tineke Nieuwenhuis

hoorde, ik zie de lippen waarover bevelen klinken die
de wereldgeschiedenis bepalen.
Het troost mij dat wij tot die tijd Imke en Suzy in de
ogen mogen kijken. We mogen voorbij uiterlijkheden
kijken en doen ons uiterste best hen te zien. Niet
zoals hun klanten hen bekijken, die met hun ogen
het lichaam van top tot teen keuren en dan de
prijsonderhandeling beginnen. Maar gewoon, van
vrouw tot vrouw. Suzy en Erzsébeth, Imke en Eva.
Ook Imke zal op een dag oog in oog komen te staan
met onze goede God. Hij ziet voorbij haar messen en
maskers. Hij heeft zelf geen wapens nodig om haar
muren van zelfbescherming af te breken. Als Hij haar
aankijkt, komt Zijn gezicht heel dichtbij. En als Hij
dan Zijn handen naar haar ogen brengt om Imkes
tranen uit haar ogen te wissen, zullen Zijn hand en
pols haar nektatoeage aan het zicht onttrekken. Dan
telt alleen het oogcontact.

Eva Wielenga
Algemeen manager van
Stichting De Haven

Deze christelijke stichting biedt hulpverlening aan vrouwen
die werken in de prostitutie. De Haven levert veldwerk,
maatschappelijk werk, hulp bij uitstappen, taalles,
jobcoaching en maatjestrajecten.
De namen en details van Imke en Suzy zijn omwille
van de privacy aangepast.
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HUISKAMERGESPREKKEN

HUISKAMERGESPREKKEN

ChristenUnie

merHuiska
gesprekken
Klimaat, sociale ongelijkheid en migratie: over die vraagstukken
bestaat veel onenigheid in Nederland. Ze zijn soms zelfs reden voor
verdeling. En dat terwijl Nederland juist nu verbinding nodig heeft
én concrete antwoorden. Tijdens een serie huiskamergesprekken zoekt
Gert-Jan Segers het gesprek met wie hierover wil meedenken.
De huiskamergesprekken worden omlijst door een afwisselend programma van lezingen door deskundige
sprekers, muziek en ontmoeting. Alle ingrediënten staan daarbij in het teken van het thema van die
avond. De afsluitende borrel biedt veel gelegenheid voor ontmoeting. En wilt u voorafgaand aan het
avondprogramma alvast het gesprek zoeken? Neem dan, samen met Gert-Jan Segers, deel aan de maaltijd.

Terugblik op de eerste avond
Vrijdagavond 7 juni was Gert-Jan Segers te gast
in een grote Rotterdamse 'huiskamer', waar
hij met ongeveer 100 mensen in gesprek ging
over ongelijkheid in Nederland. Het was een
boeiende avond met inspirerende bijdragen
van Bas Jacobs, Dick Couvee, Eppo Bruins en
veel andere gasten.

Grenzen aan gastvrijheid

De toestroom van migranten zet de verhoudingen in onze samenleving op scherp. De
Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Maar in
hoeverre kan ons land die migratiestromen aan? ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers
nodigt u uit met hem mee te denken over de kaders voor een rechtvaardig migratiebeleid.
Wat is de draagkracht van onze samenleving? Waar is ruimte voor gastvrijheid, en waar
loopt die gastvrijheid tegen een grens aan?
Vrijdag 8 november | Met Paul Scheffer | Bethelkerk, Den Haag | 19.30 - 22.15 |
Entreekaart: € 12,50 (Entree jongeren tot 29 jaar: € 7,50)
Kijk voor meer informatie & aanmelden op christenunie.nl/huiskamergesprekken
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Colofon

Op de hoogte blijven van
het laatste ChristenUnie nieuws?
Dit ChristenUnie magazine verschijnt drie keer per
jaar. Wilt u echter vaker updates, foto’s en nieuwtjes
van de ChristenUnie ontvangen? Volg ons dan
bijvoorbeeld ook via de volgende kanalen:

1. Facebook

Agenda

Redactie

De advertenties in dit magazine

Floris Spronk (eindredacteur),

vertegenwoordigen niet automatisch

Gerben Huisman (hoofdredacteur),

de politieke standpunten van de

Tjitske Kuiper – De Haan,

ChristenUnie, maar worden geplaatst

Gerben van Helden

om het maken van het magazine te
kunnen bekostigen.

Met dank aan

5 oktober 2019
Groen Geloven
Met het evenement Groen Geloven
willen de initiatiefnemers (waaronder
de ChristenUnie) christenen en
geloofsgemeenschappen laten
ontdekken wat de volgende stap is
naar een duurzame levensstijl.

23 november
partijcongres,
schrijf het
vast in uw
agenda!

Anne Paul Roukema

Het volgende ChristenUnie magazine

inhisimage.nl

verschijnt in december 2019

Wilfred Hermans
wilfredhermans.nl
Joke Troost
preciouspeoplefotografie.nl
Ruben Timman
nowords.nl
Theanne Boer

Giften
De ChristenUnie
steunen met uw gift?
IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18
t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

theanneboer.nl

Zwolle
groengelovig.nl

Op Facebook plaatsen we belangrijk nieuws, columns, foto’s, video’s of evenementen.
Volg ons via facebook.com/christenunie of facebook.com/gertjansegersCU. Ook de andere
vier Kamerleden hebben een eigen pagina, als u op Facebook op hun naam zoekt kunt u
hen vinden en volgen.

8 november 2019
WI-Huiskamergesprek
‘Grenzen aan gastvrijheid’
Discussieavond met o.a. Gert-Jan
Segers over vragen als: Wat is de
draagkracht van onze samenleving
en waar liggen de grenzen van onze
gastvrijheid?

2. Instagram
Volg ons via @christenunie voor de leukste foto’s, videofragmenten en Stories direct
vanuit Den Haag.

ook Deze kamerleden zijn
te volgen op instagram:

@carla_dik_faber

@eppobruins

Het lidmaatschap valt samen
Concept, vormgeving

met het kalenderjaar. Opzeggen

en beeldbewerking

kan alleen schriftelijk voor 30

Redmatters §

november bij de ledenadministratie:

redmatters.com

ledenadministratie@christenunie.nl
Alle mutaties worden door de

Contact

ledenadministratie per e-mail of

Postbus 439,

per post aan u bevestigd.

3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969

Persoonsgegevens en privacy

info@christenunie.nl

De ChristenUnie gaat zorgvuldig
om met uw persoonsgegevens.

Den Haag
christenunie.nl/
huiskamergesprek

@gjmsegers

Lidmaatschap

@stienekevdgraaf

3. Nieuwsbrief van Gert-Jan Segers
Elke maand krijgt u van Gert-Jan Segers een email vanuit Den Haag, met daarin o.a.
het laatste nieuws, uitnodigingen voor evenementen en vacatures.

23 november 2019
Partijcongres
Met o.a. een overdenking, diverse
gastsprekers en een speech van
Gert-Jan Segers. U bent als lid
hier van harte welkom om mee te
denken, mee te stemmen en om
onze politici en andere leden te
ontmoeten.
Utrecht
christenunie.nl/congres

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18

Meer informatie hierover in onze

christenunie.nl/contact

privacyverklaring op christenunie.
nl/privacyverklaring. Vragen

CBB

of bezwaar? Mail of bel met

ChristenUnie magazine verschijnt

het partijbureau.

in braille en audio bij het CBB.
Tel. 0341 565 499

Druk
Habo Dacosta, Vianen

Advertenties
Theo Wijbenga
Tel. 0511 789 319 / 06 51426179
theo.wijbenga@ndcmediagroep.nl

Aanmelden kan via christenunie.nl/nieuwsbrief
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Gezocht:

Nieuwe ChristenUnie-leden
Dankzij u bestaat de ChristenUnie. Veel van u steunen ons al jaren, dank voor
uw trouwe steun! Met uw contributie trainen we politiek talent, betalen we onze
campagnes en nemen we mensen aan die onze politici in deze drukke periode
ondersteunen. Per lid krijgt de ChristenUnie óók nog eens subsidie: elk lid telt dus
dubbel. Met meer leden kunnen we dus nog meer werk verzetten!

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

Vraag bevriende ChristenUnie-stemmers
om het lidmaatschap te overwegen.

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

Een hoofdlid betaalt € 13,78
per kwartaal.

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

Welkomstcadeau voor nieuwe leden:
Het boek Waarom doe ik dit in vredesnaam
van Gert-Jan Segers

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

DEC
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IN GESPREK MET INEKE VAN BUREN
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ONDERNEMERSPORTRETTEN

Groeten uit
Waterschap
Scheldestromen

Fotoserie
Terugblik
Groen Geloven

Interview
Joël Voordewind over
het drama in Syrië

VOORWOORD

INHOUD

Inhoud

De tafel

ChristenUnie magazine - Uitgave 17 Jaargang 2019

U kent het misschien wel. Zo’n ochtend
met het ontbijt waarbij iedereen snel wat
eet op weg naar werk, school of andere
verplichtingen. Je treft elkaar even, een paar
korte woorden, een snelle kus, een moment
van stilte of gebed en op weg de dag in.
Hoe heerlijk is het dan als aan
diezelfde tafel de rust is om elkaar
echt te spreken, echt aandacht te
hebben voor de ander en echt thuis
te komen bij elkaar. Ik kijk uit naar
de momenten met kerst wanneer
we elkaar ontmoeten rond die tafel.
Zo’n moment doet me ook denken
aan het feestmaal dat Jezus
beschrijft in het verhaal van de
Verloren zoon. Een jongen die spijt
had van zijn wilde leven komt
terug bij de vader en het kalf wordt
geslacht om dat te vieren. Zijn
broer blijft vertwijfeld buiten staan,
gepikeerd door de gastvrijheid.
Het verhaal heeft een open einde,
maar wat hoop ik dat die zonen en
die Vader samen feest gaan vieren!
En wat hoop ik dat wij feest
kunnen vieren. In onze gezinnen de
komende tijd, in onze samenleving
door elkaar werkelijk te ontmoeten
en thuis te komen en ik hoop en
bid dat we aanschuiven bij het
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feestmaal dat God de Vader voor
ons bereidt.

Het nieuwe
boek van
Gert-Jan Segers
12. Fotoserie: Ondernemers

Op zoek naar een
goed boek om tijdens
de feestdagen te lezen?
Lees er meer over
op pagina 25 van dit
magazine.

In een nieuw essay denk ik na over
wat deze gelijkenis van de Verloren
Zoon ons land te zeggen heeft.
Mocht u tijd zien het te lezen deze
kerstdagen: Ik hoor graag wat u er
van vindt.

8. Gert-Jan Segers in gesprek met Ineke van Buren

19. Update Eurofractie

20. Groeten uit Scheldestromen

26. Terugblik Groen Geloven

28. Interview Joël Voordewind

En verder o.a.:
2. Voorwoord
4. Kerstoverdenking
6. Resultaten uit Den Haag

23.
25.
30.

31.
32.
35.

Maar eerst: tijd om te vieren en
te ontmoeten.
Gezegende kerstdagen!

nieuw !

gert-jan segers
Voorzitter
Tweede Kamerfractie ChristenUnie
@gertjansegers

Nieuws uit het land
Nieuw boek Gert-Jan Segers
Update FICDD

Gastcolumn
De kerst van onze politici
Agenda en colofon
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OVERDENKING

ADVERTENTIE

De zachte krachten
zullen zeker winnen
Het Kerstverhaal is door en door politiek. De engel
vertelt Maria dat ze zwanger wordt van een koning.
Dat is nogal beladen. Als je nu in Rusland aan een
vrouw vertelt dat ze de opvolger van Poetin zal baren,
is dat een gevaarlijk bericht. Als ze het al gelooft,
vertel ze het zeker niet door. De autoriteiten gaan
haar op z’n minst volgen en wellicht erger.
Vervolgens die volkstelling door keizer Augustus,
de machtigste man op aarde in die tijd. Zijn
administratie is zijn macht. Met deze gegevens kan
hij zijn belastingen heffen. Wie geregistreerd is, is
officieel onderdaan. Dezelfde gevoeligheden spelen
momenteel bij de privacydiscussies. Burgers voelen
aan dat het bij privacy er uiteindelijk over gaat wie
de baas is; kennis is macht. De volkstellingen van de
keizers lagen zeker bij de Joden uiterst gevoelig, met
hun sterke nationalistisch-religieuze zelfbewustzijn.
En dan natuurlijk het gruwelijke verhaal van Herodes,
die zich bedreigd voelt door dit prinsje en meteen
maar alle leeftijdsgenootjes in het dorp laat afslachten.
Hoe paranoïde hij ook was, wat hij in elk geval scherp
zag is dat het Kerstverhaal een bedreiging vormt voor
wie macht heeft – en dat hebben we allemaal.
Overal in het kerstverhaal voel je de spanning.
Hier begint een machtsstrijd. En vreemd genoeg is
het een baby’tje dat zo gevaarlijk is.
Een vriend van me heeft onlangs een tatoeage op
zijn arm laten zetten met de tekst: ‘De zachte
krachten zullen zeker winnen.’ Het is de openingszin
van een prachtig sonnet van Henriëtte Roland Holst.
Ik hoor er Kerst in. Een baby’tje zal uiteindelijk
winnen. Herodes en Augustus sterven nog tijdens
Jezus’ jeugd. Vrijwel alles dat Herodes liet bouwen,
verging een generatie later; Jezus zelf was de nieuwe
tempel geworden. En tweeënhalf eeuw later zat
er een volgeling van hem op Augustus’ troon.
Alleen specialisten bestuderen nu nog beide politici,
terwijl ongeveer een-derde van de wereldbevolking
Jezus erkent als hun hoogste koning.

4
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Wat betekent dit in de praktijk? Een heel aardige
samenvatting geeft Jezus zelf als hij ons erop uit
stuurt: ‘Ik zend jullie als schapen onder de wolven.
Wees daarom zo slim als een slang, maar behoud je
onschuld als een duif.’
Het is nogal een dierentuin in deze tekst. Het gaat dus
om vier dieren die telkens een metafoor zijn voor iets
anders en elkaar aanvullen en nuanceren. Jezus begint
ermee dat we in een gevaarlijke wereld leven, maar zelf
niet gevaarlijk zijn: we zijn als schapen onder wolven.
Dan lijkt het alsof iemand in het publiek bezwaar
maakt: ja, maar dan word je opgegeten! En zo voelt
het inderdaad wel eens als je als christen netjes
probeert te handelen. Jezus reageert daarop met een
derde dier. Als de wereld zo gevaarlijk is, dan moet
je inderdaad oppassen en zorgvuldig manoeuvreren.
Zoals een slang overal tussen wegglipt.
Maar, eh, was de slang niet degene die Adam en
Eva verleidde? Dat commentaar lijk je nu te horen
uit het publiek. Zeker, antwoordt Jezus, blijf dus zo
onschadelijk als een duif. Je probeert natuurlijk te
voorkomen dat je wordt gebeten, maar je bijt zelf
niet. Je wil niet dat het geweld jou pakt, maar gebruikt
zelf geen geweld. Als mensen je unfair behandelen of
uitschelden, kopieer je dat gedrag niet en doe je dat
niet terug.
Deze houding, die politici als Herodes en Augustus
zich niet konden voorstellen, heeft aantoonbaar de
langste adem.

Wie mag jou
troosten?
Arjan Lock

Reinier Sonneveld
Schrijver

Bestel de gratis gesprekskaarten
op eo.nl/alsjegelooft

Resultaten

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

Nr.

120

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

Kijk voor nog veel meer op:

christenunie.nl/resultaten

Nr.

124

Nr.

Prostitutie

11 oktober 2019

119

Kindgebonden
budget

Nr.

Prostituees zijn binnenkort verplicht een
vergunning te hebben om hun werk te doen
en moeten bovendien ouder dan 21 jaar zijn.
Pooiers van prostituees die geen vergunning
hebben, worden strafbaar.

Zorgtoeslag

118

Maatschappelijke
diensttijd
Vanaf februari 2020 gaat de
maatschappelijke diensttijd
oﬃcieel van start, waarin
jongeren tussen de 14 en
27 jaar zich in een periode
van 6 maanden minimaal
80 uur inzetten voor de
samenleving.

16 september 2019

Voor het kindgebonden
budget wordt jaarlijks
bijna 500 miljoen euro
meer uitgetrokken
waardoor zo’n 320.000
gezinnen er gemiddeld
bijna 1.000 euro per jaar
bij krijgen.

Mensen met een lager inkomen
krijgen volgend jaar meer
zorgtoeslag. Zij krijgen 67 tot
95 euro per jaar extra, dat is
tientallen euro’s meer dan de
stijging van de zorgpremie.

17 september 2019

17 september 2019

Nr.

114

Ambassadeur godsdienstvrijheid
Ambassadeur Jos Douma wordt de eerste Nederlandse
‘religiegezant’ en gaat wereldwijd aandacht vragen
voor godsdienstvrijheid en geloofsvervolging.

Nr.

116

Streekproducten
Minister Schouten wil een speciale handelsmissie in
eigen land organiseren om Nederlandse streek- en
regioproducten bekender te maken en korte (voedsel)
ketens te stimuleren.

2 augustus 2019
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127

Zware criminaliteit
18 juli 2019

Het kabinet trekt 110
miljoen euro extra uit
voor de bestrijding
van de georganiseerde
ondermijnende
criminaliteit.

4 november 2019
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IN GESPREK MET

Een heilig
moment op een
vreselijke plek
Toen Ineke van Buren van het Leger des Heils

God
ge
ge
ge
aarde
aarde
nsen
behagen
God in de hoge
God in de hoge
aarde
aarde
aarde

vorig jaar met een groep vrouwen op de Groningse
tippelzone het Ere zij God zong, sprongen de tranen
in haar ogen. Ze appte Gert-Jan Segers een foto en
beiden dachten hetzelfde: dit is een heilig moment
op een vreselijke plek. Nu, een jaar later, spreken
ze elkaar weer over de strijd tegen mensenhandel
en gedwongen prostitutie.
“De tippelzone in Groningen zou gaan sluiten,”
vertelt Ineke, “en het Leger des Heils had voor
de vrouwen een Kerstmiddag georganiseerd.
Ze kregen een massage - want dan werden
ze ook eens positief aangeraakt - en er was
natuurlijk lekker eten. Ik had tijdens het eten
iets verteld over de betekenis van Kerst en ook
gezegd dat Jezus naar de herders kwam.”
Gert-Jan: “Juist. Naar ‘volk van laag allooi’.”
Ineke: “Ja! Ik zei: als Hij nu zou komen, zou
Hij naar de tippelzone gaan. En dat vonden ze
geweldig om te horen.”
Gert-Jan: “Haha, ja natuurlijk, Jezus gaat pas
als laatste naar het Binnenhof.”
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Ineke: “Precies! Nou, na afloop gingen we naar
buiten, om vuurwerk af te steken. En hoe het
kwam weet ik niet, maar ineens begon er
iemand het Ere zij God te zingen. Ze kenden
het allemaal! We waren laat, de zone zou al
opengaan. Maar zelfs toen de klanten in hun
auto’s al aan kwamen rijden, bleven ze staan
en zongen ze tot het lied uit was. Normaal
lopen ze direct op zo’n auto af, om als eerste
een klant te hebben, maar nu bleven ze staan
zingen. Ere zij God. Ik ben geen jankerd, maar
ik hield het niet droog. Het was een heilig
moment. De tippelzone is een vreselijke plek,
maar toen het Ere zij God klonk, was het even
hemels. We zongen heel vals hè, maar het
was zo mooi! Ik appte je toen niet voor niks,
Gert-Jan, ik had behoefte dat te delen omdat

ik verwantschap met je voel: Jij bent iemand
die opstaat tegen dit onrecht en dat is heel
bemoedigend.”
Gert-Jan: “En waarom raakt het jou en mij?
We zitten hier bij die keurige kerstversieringen. Allemaal heel mooi en netjes,
maar wat heeft Jezus ons nog te vertellen?
Heeft de wereld Hem echt nog nodig?
We redden het allemaal zo goed, zo lijkt het
dan. Maar op die tippelzone zie je weer dat
mensen Jezus nodig hebben. Daar is het rauwe
leven, de echte gebrokenheid. Er is niks meer
hoog te houden, niks meer te redden en juist
daar klinkt het Evangelie: ‘Ik hou van jullie,
Ik zal er alles aan doen om jullie weer op de
been te krijgen.’ Ik geloof dat God daarbij is.”

Ineke: “Er komen bij ons wel christelijke
organisaties die die vrouwen willen bezoeken.
Goed werk, en fijn dat ze zo betrokken willen
zijn. Maar soms zeggen ze: ‘we willen de liefde
van God brengen’. Maar ik denk dan: die liefde
breng je niet, Hij is er al! Een vrouw die in
het uitstapprogramma zat, vertelde mij:
‘Als mensen zeiden dat ze Gods liefde kwamen
brengen, dacht ik meteen: Ik ben zeker vies,
ik ben slecht. Dat komen ze me eigenlijk
vertellen.’ Het zit zo in taal hè. Dus ik vroeg
haar: ‘Wat raakte je dan wel?’ En toen liet ze
me een kaartje zien met een pareltje. Dat had
ze gekregen toen ze nog werkte. Er stond op:
‘Je bent een parel in Gods hand’. Dat raakte
haar wèl. Want dat staat los van: ‘ik kom jou
redden en naar God toe brengen’. God heeft ›

‘Ik ben
geen
jankerd,
maar ik
hield het
niet droog.’
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‘Wat me nog het meest verbaast, is dat
het sommige mensen maar niet lukt om
ellende ook echt ellende te laten zijn’

› ons echt niet nodig om licht te brengen.
Hij ìs licht, en Hij ìs er, juist op plekken waar
het vreselijk is.”

Breekpunt

n de mensen
n de mensen
Een welbehagen
n de mensen
Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
n de hoge
n de hoge
in de hoge
rede op aarde
rede op aarde
n de mensen
Een welbehagen
Amen
Amen
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Ineke: “Ik heb ooit voor Operatie Mobilisatie
in Spanje gewoond. Dat was begin jaren
negentig, en toen al spoelden die bootjes aan
met vluchtelingen. En dat raakte me heel
erg. Toen ik terugkwam in Nederland dacht
ik: hier moet ik wat mee. Ik ben daarom bij
de voorloper van het COA met minderjarige
vluchtelingen gaan werken. Maar van hen
verdwenen heel veel meisjes. Tot mijn schrik
zei de organisatie ‘Defence for Children’:
‘Het zou weleens kunnen dat die allemaal in
de prostitutie terecht komen.’ Ik vond dat zo
schokkend. En weet je wat we dan deden?
We zetten ‘M.O.B.’ achter de naam van zo’n
meisje: Met Onbekende Bestemming vertrokken.
Dat ging echt onder mijn huid zitten: als een
Nederlands meisje weg raakt is de wereld te
klein, maar deze meisjes schreven we gewoon
uit het systeem. Echt heel erg. Er was toen
nog heel weinig aandacht en ruimte voor.
De eerste zaak die op dat gebied is gaan lopen
was pas tien jaar later.”
Gert-Jan: “Mijn breekpunt was toen ik in
2012 bij Fier was, toen jij daar nog werkte.
We gingen eten met Afrikaanse slachtoffers
van mensenhandel en tegenover mij zat een
vrouw uit Ghana. Zij zat zo stil en wezenloos
voor zich uit te staren. Ik dacht dat ze
misschien ook wel onder de medicijnen zat,
maar met van die lege ogen…

Ineke: “Nee, ik weet wie je bedoelt, dat had
niks te maken met medicijnen. Ze was gewoon
helemaal kapot.”
Gert-Jan: Nog erger dus… Ze zei niets, je kon
dwars door haar heen kijken. Dat vergeet ik
nooit meer. Mijn broer heeft op de ambassade
in Ghana gewerkt, en toen ik bij hem was
heb ik het slavenfort Elmina bezocht, dat
door de Nederlanders is gebouwd. Je ziet daar
nog de poort waar ze doorheen moesten, de
loopplank op, naar het schip. Ze zouden nooit
meer terugkeren naar hun thuisland. Toen ik
die Ghanese vrouw zo zag dacht ik: we hebben
150 jaar geleden de slavernij afgeschaft, maar
dít is gewoon slavenhandel. Het gaat gewoon
door! Dat brak mij echt. Ik kan haar gezicht
nog zo voor me halen, met die lege ogen.
Als ik zou willen zou ik er zo weer om
kunnen huilen. Ik zeg vaak tegen mensen:
‘Wees gevoelig voor dat wat jouw hart breekt.’
Als ik tegenover zo’n vrouw zit dan denk ik
dat God tegen mij zegt: ‘Er is een wereld vol
ellende, maar déze vertrouw Ik jou toe’.
Ik kan niet de hele wereld op mijn schouders
nemen: vluchtelingen, ongelijkheid tussen rijk
en arm, drugsverslaving, het is allemáál heel
erg, maar er is een speciaal plekje in mijn hart
voor deze mensen. En dat is bij anderen weer
iets anders.”

wat gaan we hier nou aan doen? Mensen
vinden het moeilijk te bedenken dat er sprake
is van dwang, want het huidige mensbeeld is: jij
beschikt over jouw lijf. Je bent een weldenkend,
redelijk wezen, je hebt de beschikking over alle
informatie, je hebt de keus.”
Ineke: “Als je een oordeel hebt over prostitutie,
moet je weten wat het diepste is. En dat
gesprek is in Nederland heel moeilijk te
voeren. Er waren meisjes weggelopen
uit Groningen, die later opdoken in Den
Haag. Daar hadden ze drie maanden
gewerkt en dat kwam voor de rechter. Het
waren minderjarigen en dat geldt als een
verzwarende omstandigheid. Maar de rechter
zei: ‘Gezien de korte tijd dat ze hebben
gewerkt…’ Drie maanden!
Gert-Jan: “Drie maanden verkracht…”
Ineke: “Ik dacht: die man heeft geen dochters.
Waar gáát dat over? Hij kan het niet invoelen.”
Gert-Jan: “Ik hoor dat vaak bij vonnissen.
Als er een vorm van dwang plaatsvindt bij een
minderjarige dan staat er: 16-jarige prostituee.
Dat is geen prostituee, dat is een slachtoffer
van verkrachting! Onvrijwillige seks, dat heet
verkrachting. Soms moet je het in taal al
ombuigen om mensen het echte perspectief
te laten zien. ‘Prostitutie’ zeggen we trouwens
ook al niet meer, nu heet het ‘sekswerk’, want
we zijn iedere keer op zoek naar iets wat nog
neutraler en nog minder moralistisch klinkt.
Bij de ChristenUnie hebben we het consequent
over gedwongen prostitutie of we noemen
mensenhandel en prostitutie in één adem.
Want mensenhandel, daar is iedereen tegen.
Je moet dingen reduceren tot wat ze zijn.
Het is mensenhandel, het is verkrachting,
het is uitbuiting.”
Ineke: “Jeugdprostitutie bestaat dus niet hè,
dat is zo’n rare term.”

Kwaad benoemen
Gert-Jan: “Wat me nog het meest verbaast, is
dat het sommige mensen maar niet lukt om
ellende ook echt ellende te laten zijn. Om het
kwaad te benoemen en samen te denken:

Gert-Jan: “Exact, woorden doen ertoe. Gelukkig
is het OM overtuigd geraakt van het leggen
van de verantwoordelijkheid bij de klant.
Zij zeggen nu: we zien regelmatig redenen

Tekst: Theanne Boer, Foto's: Anne Paul Roukema

om een klant te vervolgen en met onze
nieuwe wet kan dat eindelijk.”

Lees meer over de nieuwe wet
op christenunie.nl/wetsvoorstel

Ineke: “Maar de groep waar ik me zorgen
over maak, zijn de Nigeriaanse meiden en
jongens. Zij krijgen heel snel het verwijt
dat ze misbruik maken van het systeem.
Dat ze een verhaal verzinnen om aan een
verblijfsvergunning te komen. Terwijl ze de
vreselijkste dingen hebben meegemaakt,
verhandeld zijn, talloze malen verkracht zijn.
De AZC’s lopen nu weer vol en dan wordt
direct geroepen dat ze dat allemaal verzinnen.
Daar heb ik heel veel moeite mee. Blijf mensen
zien als slachtoffer. En geloof wat ze zeggen,
primair, ga daarvan uit.”

Hoopvol perspectief
Gert-Jan: “Ik denk dat er een omslag is.
Het OM is assertiever, rechters raken meer
gespecialiseerd. Maar we komen van heel ver.
Het is belangrijk dat de verhalen verteld blijven
worden. Dat onrecht echt onrecht genoemd
wordt. Daarom vond ik het ook bemoedigend
dat juist de tippelzone in Groningen waar
jij vorig jaar weer geraakt werd inmiddels is
gesloten. Onze ChristenUnie-wethouder in
Groningen Inge Jongman heeft zich tijdens
haar jaren als raadslid ingezet om deze
plek te sluiten. Ze vertelde hoe een bezoek
van burgemeester Peter den Oudsten een
belangrijk moment was. Hij zag hoe een
zwangere vrouw haar lichaam aanbood.
Mensonterend vond hij het, en terecht.
Daardoor kwam er ruimte voor sluiting
en Inge kreeg het voor elkaar dat de
sluiting van dit gebied in het nieuwe
coalitieakkoord kwam. En juist dan begint
de zorg voor deze kwetsbare vrouwen.
Want juist dan hebben ze een hoopvol
perspectief nodig.”

‘Blijf
mensen
zien als
slachtoffer.
En geloof
wat ze
zeggen,
primair,
ga daarvan
uit.’

Ineke: “Wat mij bemoedigd in de strijd
tegen mensenhandel is het feit dat ik
mag werken met mensen die eerder
werden uitgebuit. En met vrouwen die
uit de prostitutie zijn gestapt. Dat zij de
kracht vinden om zelf een rol te pakken
om uitbuiting tegen te gaan, vind ik zo
inspirerend. Ik leer het meest van hen.” «
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Betrokken ondernemers zijn belangrijk voor een
gezonde economie. In dit magazine laten we daarom
drie verschillende ondernemers aan het woord.

Henk Willem van Dorp nam
in 1985 ‘uit eigenwijsheid’ een
installatiebedrijf over, inmiddels
uitgegroeid tot een technisch
dienstverlener met 1.600 man,
verdeeld over zestien vestigingen.
Henk Willem (61): “Ik begon voor mezelf, omdat ik het beter
wist dan mijn baas – zo zitten de meeste ondernemers in
elkaar. Op een gegeven moment vroeg ik hem: ‘Tot welke
functie kan ik hier doorgroeien?’ Hij zei: ‘Je kunt chef
worden’. Ik keek naar mijn chef, een grijze man van eind
vijftig. Dat wilde ik helemaal niet. Bovendien was zijn werk
heel bureaucratisch. Toen heb ik zelf, met tien man, maar
een klein installatiebedrijf overgenomen. Inmiddels ben
ikzelf zestig, en grijs. Ik vrees dus dat ook bij mij jonge
mensen rondlopen die hetzelfde denken als ik destijds.”

‘De ziekte
van deze tijd
is bu rn-out ’
HENK WILLEM VAN DORP (61)
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Blauwhelm
“Ik sta kwart over zes op en werk zo’n zestig, zeventig
uur per week. ’s Avonds probeer ik half tien te stoppen,
al wordt dat soms half elf - na een kerkenraadsvergadering.

EEN GROOT DEEL VAN MIJN TAAK
IS BLAUWHELM SPELEN: VREDESTICHTER
ZIJN, MENSEN VERBINDEN.
Momenteel ben ik in de fase aanbeland dat je niet meer ín,
maar áán het bedrijf werkt. Die fase vergt creativiteit. Een
groot deel van mijn taak is blauwhelm spelen: vredestichter
zijn, mensen verbinden. Het werkt een stuk prettiger als
mensen daar vrijwillig aan meedoen dan wanneer ze zich
verplicht voelen. Een bedrijf loopt goed als inzet, energie en
creativiteit dezelfde kant op bewegen. Ik geniet het meest
als ik een bedrijf weer gezond weet te krijgen.
Vorig jaar organiseerden we een familiedag. Toen ik al die
gezinnen inclusief kleinkinderen door de dierentuin zag
lopen, dacht ik wel even: tjonge jonge, wat een grote groep.
De verantwoordelijkheid om hen allemaal van brood te
voorzien drukt soms zwaar, hoewel het ook hun eigen
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verantwoordelijkheid is. Het moeilijkste aspect van mijn
baan? Dat je soms van mensen afscheid moet nemen, soms
gedwongen, zoals tijdens de bouwcrisis in 2015, toen we
35 mensen moesten ontslaan. Daar sliep ik slecht van, ja.”

Waterstofauto’s
“Mijn persoonlijke missie? De wereld mooier achterlaten.
We hebben de aarde in bruikleen en moeten weer vrienden
worden met de natuur. Samenwerken, in plaats van
tegenwerken. Voordat ik het bedrijf verlaat, moet het CO2neutraal zijn; ik denk dat dit over drie jaar al lukt. Onze
footprint bestond een paar jaar geleden nog voor driekwart
uit onze automobiliteit. Inmiddels hebben we achthonderd
voertuigen waarvan driehonderd personenauto’s; daarvan
rijden er zeventig elektrisch. Vanaf volgend jaar starten we
zelfs met waterstofauto’s. Ook liggen de daken van steeds
meer van onze fabrieken en magazijnen vol zonnepanelen,
waardoor ze geen energie kosten, maar opleveren. Ons
overige verbruik compenseren we bijvoorbeeld doordat we
in Uganda een bos van 250 hectare hebben aangeplant.
In het buitenland willen we het twintig procent beter doen
dan de omgeving, qua salaris en zorg. In Dubai hebben we
veel mensen uit Pakistan werken. Aanvankelijk mochten zij
eens per twee jaar terug naar huis, van ons mogen ze elk
jaar. Ook hebben we ziekteverzekeringen geregeld.”

Onvoorstelbaar
“Het zou ons helpen als het aantal regels gehalveerd
wordt, op alle vlakken. Dat scheelt iedereen werk en tijd.
Alle belasting die grote bedrijven niet betalen, wordt door
familiebedrijven en het MKB opgehoest. Daarbij moet de
vergunningenwereld eenvoudiger; een bestemmingsplan
wijzigen duurt jaren, onvoorstelbaar.”

Miljoenen geweigerd
“Ik heb dwingend opgelegd dat 2,5 procent van onze
werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt moet
hebben. Dus als een leidinggevende een werkproces willen
aanpassen, vraag ik eerst: kan Erik – ik noem maar iemand
– hier ook in mee? Zo niet, dan moet het plan veranderen,
totdat Erik er wel in mee kan.
Wij werken niet op zondag – noodgevallen daargelaten.
De ziekte van deze tijd is burn-out, stress. Als ik op zondag
had gewerkt, had ik allang een burn-out gekregen. Dus God
heeft mij beschermd tegen mezelf. Als een fabrieksrenovatie
dit alsnog van ons vraagt, nemen we de klus niet aan.
Dat kost ons werk, ja. Tienduizenden euro’s? Nee, een
paar miljoen. Maar het is altijd goed gekomen.
Ja, dat zou je als zegen kunnen zien.”
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Sinds 2000 runt Alinda Bol LUV,
‘een enorm gezellige winkel in het
hart van Spakenburg’ met boeken
en cadeaus. Daarnaast vormt LUV
een merk en een community.

Liefde,
‘
vert rouwen
en geloof,
daar gaat
het om ’
ALINDA BOL (49)
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Alinda Bol (49): “Achter de reden dat ik voor mezelf ben
begonnen, schuilt een mooi verhaal. Ik werkte bij RTL4
op de communicatieafdeling. Een superleuke baan, en in
die tijd had ik ook een heel prettig leven. Toen kwam het
moment dat ik het boek Deadline van Randy Alcorn onder
ogen kreeg. Na het lezen van dat boek ben ik anders over
het leven gaan nadenken. Ik geloofde altijd wel, maar kreeg
vanaf dat moment pas echt de drang om iets te betekenen
in dit leven. In die periode hoorde ik dat de eigenaar van de
lokale christelijke boekenwinkel wilde stoppen, dus ging ik
met hem in gesprek. Mijn droom was om een plek te creëren
waar iedereen welkom is, waar het voelt als thuiskomen,
waar je op echte aandacht mag rekenen. Eén stap bij ons
over de drempel en al je zintuigen worden geprikkeld.
Het ruikt heerlijk, er klinkt mooie muziek op de achtergrond,
er heerst altijd een gezellige drukte en er is heel veel moois
te zien. Dat werkt. Laatst nog kwam er een vrouw binnen
die zei: ‘Jullie zijn de eerste mensen tegen wie ik praat, zo
waardevol is dit’. Of iemand die me een kaartje schreef:
‘Dankjewel, Alinda, dat je altijd aan me vraagt hoe het met
me gaat. Soms ga ik naar jullie winkel om zogenaamd een
kaartje uit te zoeken, terwijl ik dan even met één van jullie
kan praten.’ Dat is toch goud?”

Wandeling met honderd mensen
Mijn wekker gaat om zeven uur, waarna ik vol energie uit
bed spring. Vervolgens ga ik om negen uur naar de winkel.
Ik ben er niet elke dag, maar ben wel vaak met de winkel
bezig. Als ondernemer tel je die uren niet, dat gaat allemaal
vanzelf. Op zaterdag sta ik altijd zelf achter de toonbank,
heerlijk! Ik geniet van het spullen inkopen, ik ben altijd
op zoek naar mooie en unieke spullen. Naast de winkel
organiseren we speciale projecten en evenementen, zoals
workshops, Ladies-nights en het evenement ‘We LUV to walk’,
waarbij we met honderd deelnemers een wandeling maken.
Door al die verschillende werkzaamheden is mijn week altijd
enorm afwisselend. Tegelijk vind ik schakelen het moeilijkste
aspect van mijn ondernemerschap. Als ik in de winkel op
kantoor zit, word ik honderd keer afgeleid van mijn werk,
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door telefoontjes, vragen van klanten, afspraken met
uitgevers en dergelijke. Mijn hoofd is soms behoorlijk
vol als ik thuiskom.”

Liefde, vertrouwen, geloof
“Het dieptepunt in mijn ondernemerschap was het
overlijden van mijn man in 2003, waarna ik de mensen
in de winkel weer onder ogen moest komen. Dat vond
ik zo moeilijk! Niemand wist precies wat te zeggen.
In de maanden daarna kon ik het werk maar
moeilijk oppakken.

MIJN DROOM WAS OM EEN PLEK
TE CREËREN WAAR IEDEREEN
WELKOM IS, WAAR HET VOELT ALS
THUISKOMEN, WAAR JE OP ECHTE
AANDACHT MAG REKENEN.

Als ik mijn persoonlijke mission statement moet noemen,
noem ik er graag twee: liefde uitdelen en laten zien dat
geloven niet stoffig en saai is. Toen wij vier jaar geleden een
kernwaardenonderzoek hebben gedaan met het personeel
kwamen er drie waarden boven: liefde, vertrouwen en geloof.
Daar gaat het om. Liefde hadden we allemaal op nummer
één staan; liefde tot God, voor je naaste en voor het product.
Vandaar ook onze naam: LUV. Soms zijn er momenten dat
deze kernwaarden onder druk komen te staan. Vooral als ik
te maken krijg met oneerlijkheid, daar kan ik niet tegen.
Of wanneer ik mensen ontmoet die overduidelijk alleen
met geld bezig zijn.”

Voorlezen
“Wat betreft sociaal ondernemen: we werken samen met
enkele sociale instellingen, die producten voor ons maken.
Ook ‘lenen we onszelf uit’ om voor te lezen op basisscholen.
Qua duurzaamheid proberen we zo min mogelijk plastic te
gebruiken. Plastic waterflesjes tref je bij ons niet aan, en we
verkopen alleen papieren draagtasjes.
De subsidieregelingen wat betreft duurzaam ondernemen
kunnen wat ons betreft nog verbeterd worden, bijvoorbeeld
als het gaat om energieverbruik. Daarbij zijn wij voor 6
procent btw op boeken, in plaats van 9. En het zou fijn zijn
als de overheid nog meer hulp biedt in het laten zien hoe
belangrijk lezen is voor je ontwikkeling. Lezen is de basis.”
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Ben Tax is Managing Director
van Rijk Zwaan, een groenteveredelingsbedrijf met 3.500
medewerkers en een jaaromzet
van ongeveer 450 miljoen.
Ben Tax (64): “Ik ben geboren en getogen in Amsterdam,
waar ik later economie en accountancy heb gestudeerd.
Na ruim zes jaar in de accountancy kwam ik bij Rijk Zwaan
terecht. Rijk Zwaan ontwikkelt rassen voor vrijwel alle
groenten. Die ontwikkeling duurt zes tot zestien jaar.
Daarna produceren wij het zaad, wat we vervolgens verkopen.”

Johan Cruijff

‘Hard werken
is belang rijk,
maar familie is
belang rijker’
BEN TAX (64)

“Een gezonde balans tussen privé en zakelijk vind ik
belangrijk, en als directie stimuleren we onze medewerkers
om hetzelfde te doen. Zelf sta ik gemiddeld tussen zeven
uur en half acht op, en ik werk zo’n veertig tot vijfenveertig
uur per week. Hard werken is belangrijk, maar familie
is belangrijker, daar geef ik graag het voorbeeld in.
Ondernemen vind ik niet zo ingewikkeld, omdat ik hele
goede mensen om me heen heb. We nemen onze besluiten

ALS ONZE MEDEWERKERS HET
NAAR HUN ZIN HEBBEN EN ZICH,
WANNEER DE WEKKER GAAT,
VERHEUGEN OP EEN DAG BIJ RIJK
ZWAAN, DAN GENIET IK DAARVAN.
heel zorgvuldig; besluiten nemen is niet moeilijk als je de
informatie hebt, zou ik met Johan Cruijff willen zeggen.
Of er beslissingen zijn waar ik spijt van heb? Nee, niet van
belangrijke besluiten. Ook omdat ik nooit impulsief of in
mijn eentje belangrijke beslissingen neem.”

Veel gelachen
“Onze identiteit bestaat hieruit dat we een groep van
mensen willen vormen – dus niet: een organisatie van
productiefactoren – die samenwerken om een product te
ontwikkelen dat toegevoegde waarde voor onze afnemers
heeft. Daaruit volgt automatisch dat onze medewerkers

16

ChristenUnie Magazine

Tekst: Wilfred Hermans, Foto's: Anne-Paul Roukema

onze identiteit vormen. Onze doelstelling vloeit daar weer uit
voort, namelijk: onze medewerkers een prettige baan bieden
met goede arbeidsvoorwaarden. We bieden iedereen,
na strenge selectie, een contract voor het leven.”
“Als onze medewerkers het naar hun zin hebben en zich,
wanneer de wekker gaat, verheugen op een dag bij Rijk
Zwaan, dan geniet ik daarvan. Mijn persoonlijke missie is om
onze aangename bedrijfscultuur dieper te verankeren in het
bedrijf. Die cultuur houdt in dat mensen werk doen dat past
bij hun capaciteiten, dat ze genieten van het ontwikkelen
van een nieuw product, dat er veel gelachen wordt en dat
er onderling respect is. Onze normen en waarden zijn voor
iedereen duidelijk. Daardoor komen ze nooit onder druk
te staan. Voor bepaalde zaken geldt een nultolerantie, dan
wordt er niet geschipperd. Eerlijkheid hebben we hoog in het
vaandel staan, wat betekent dat er nooit met zwart geld of
steekpenningen wordt gewerkt. Natuurlijk word je weleens
iets aangereikt, maar dat is voor mij dusdanig een no go dat
het geen verleiding vormt. En wederzijds respect betekent dat
er geen ruimte is voor discriminatie of ongepast taalgebruik.”

Honger terugdringen
“Bij ons is duurzaamheid geïntegreerd binnen het hele
bedrijf. We gaan zorgvuldig om met het milieu, maar
staan ook voor duurzame relaties. Loyaal zijn aan je
medewerkers, aan je klanten, leveranciers, adviseurs.
Circa tien jaar geleden hebben we samen met een partner
een groenteveredelingsbedrijf in Tanzania opgezet. Toen was
er nog geen enkel professioneel groenteveredelingsbedrijf
in die regio. We begonnen kleinschalig met veredeling van
groenten, want zonder geschikte plantenrassen kun je geen
hoogwaardige tuinbouw ontwikkelen. Inmiddels werken
daar zo’n honderd mensen en zijn de eerste rassen op
de markt gebracht, een enorm succes. Als er op een heel
continent geen groenteveredeling plaatsvindt, dan voelen wij
het als grote speler op dat vlak als onze verantwoordelijkheid
om daar iets aan te doen. Zo dragen we ons steentje bij
aan het terugdringen van honger. Het is essentieel dat de
groenteconsumptie in Afrika omhooggaat.”

Overheid
“Omdat wij in meer dan 120 landen verkopen, kunnen we
gefundeerd stellen dat Nederland een prettig vestigingsland
is. Toch kunnen er ook zaken beter. Het fiscale beleid mag
stabieler, zodat er niet onverwacht zaken uitgeruild worden.
Daarnaast mag de overheid zich sterker realiseren hoe
belangrijk familiebedrijven zijn. Familiebedrijven zijn trots
op Nederland, dreigen niet met vertrek en bieden veel
werkgelegenheid. Dat moet gekoesterd worden.”

ChristenUnie Magazine
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OPKOMEN
VOOR VRIJHEID

WIE MAAK JIJ BLIJ MET
EEN UNIEKE KAART?

100 dagen terug- en vooruitblik in Europa

Al meer dan 100 dagen zijn we in dit nieuwe mandaat werkzaam in het Europees Parlement, tijd
voor een terug- en vooruitblik. Er is veel gebeurd en de contouren voor ons werk voor de komende
jaren tekenen zich duidelijk af. Visserij, mensenrechten (vrijheid van godsdienst en antisemitisme) en
buitenlands beleid zijn onze speerpunten. Daarin hebben we tal van mogelijkheden om ons christelijksociale geluid te laten horen.

Mensenrechten

Gemaakt van
oude ﬆof

Ik ben lid van de Commissie
Mensenrechten en plaatsvervangend
lid van de Commissie Buitenlandse
Zaken. Dat geeft me spreektijd op
allerlei onderwerpen, zoals op de
Turkse inval in Noord-Syrië en de
situaties in Colombia, Egypte en
Pakistan. Ook ben ik Lid van de ZuidAzië Delegatie waar ik de situatie van
de blasfemie-wetgeving in Pakistan
vol op de agenda heb gezet. Vergezeld
van veel lof voor het werk van Saïful-Malook, de Pakistaanse advocaat
die christenen blijft verdedigen in
blasfemie-zaken. Samen met andere
Europarlementariërs (MEP’s) hopen we
in december een doorstart te kunnen
geven aan de Intergroep Vrijheid van
Godsdienst en Geloof (FoRB). Via die
parlementaire groep kan ik namens het
Europees parlement blijven opkomen
voor de vrijheid van godsdienst in
landen buiten de EU.

Antisemitisme

Raisa is 83 jaar en
moet rondkomen van
90 euro per maand.

Vrijwilligers van Dorcas maakten deze kaarten.
Ze deden dat uit liefde voor mensen als granny
Raisa. Stuur een kaart en steun de allerarmsten
op dorcas.nl/stoftotnadenken

Verder ben ik met collega’s uit
diverse fracties (christendemocraten;
socialisten; liberalen; ECR) actief bezig
om de strijd tegen antisemitisme
op de Europese politieke kaart te
zetten. Dit moet een speerpunt van

de nieuwe Europese Commissie en
mevrouw Von der Leyen worden!
De antisemitismepetitie die we in
de verkiezingscampagne zijn gestart
- en die inmiddels 30.000 keer is
ondertekend - is hierbij een goede
steun in de rug.

Visserij
De invloed van de ChristenUnie
in het Europese visserijbeleid is
flink toegenomen door mijn rol als
Eerste vicevoorzitter van de Visserij
Commissie. Mijn inzet voor goede,
eerlijke en innovatieve visserij krijgt
hiermee een belangrijk vervolg.
Dat doe ik niet alleen, want met
andere Europarlementariërs, Europese
NGO’s, lobbyclubs en visserijgemeenten
heb ik een samenwerkingsverband
opgezet om gericht met elkaar te
werken aan duidelijke keuzes in de
visserij. Dit Strategisch Europese Visserij
Overleg (SEVO) komt eens in het
kwartaal bijeen om met de sector te
overleggen hoe we strategisch moeten
nadenken over de manier waarop we
Nederland, maar vooral Europa, mee
krijgen in onze visie op visserij.
Het christelijk-sociale geluid van
de ChristenUnie kan ik op velerlei

gebieden laten klinken in Europa.
In de Christendemocratische EVPfractie krijg ik daar veel ruimte en
steun voor. Met SGP-collega Bert-Jan
Ruissen, die in een andere fractie zit,
blijf ik waar mogelijk samenwerken
en ons werk afstemmen.

Peter van Dalen
Europarlementariër ChristenUnie
@petervandalen
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Groeten uit

Oer-Hollandse
polder politiek
Met een stralende zon
aan de hemel komt het
prachtige landschap van
Zeeland het allerbest tot
haar recht. Met de groene
dijken, de fruitboomgaarden
die exploderen in een palet

heleen hamelink

van herfstkleuren, de haven
jaap van ginkel

en de door eb drooggelegde
stranden. “Hier aan de
kust, de Zeeuws kust…”
Ook bestuurslid van het
waterschap Jaap van Ginkel
geniet van het uitzicht.
“Het is hier overal prachtig, welke kant je ook
op kijkt. Bijzonder om te beseffen dat het water
aan de ene kant zo’n wezenlijk onderdeel is
van de samenleving, maar tegelijk zo’n grote
bedreiging.” Ook Heleen Hamelink, commissielid,
is daarvan onder de indruk. “Burgers denken al
heel snel: dat is wel in orde sinds 1953. Maar dat
het waterbeheer nu zo goed geregeld is, betekent
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niet dat we niet heel hard moeten werken om die
veiligheid ook in de toekomst te houden.”

In je bloed
Aan tafel vliegen al snel de waterschapstermen
over tafel. Want als je voor het waterschap werkt,
dan moet het water toch een beetje in je bloed
zitten. Jaap van Ginkel, gepensioneerd na een
carrière bij de waterpolitie, merkt dat altijd.
“Je kijkt toch anders om je heen. Als je ergens een
grote regenplas ziet, of langs een gemaal rijdt.”
Hamelink herkent dat. “Je kijk op het landschap
verandert volledig.” Samen met commissielid
Rob van Schellen vertegenwoordigen deze
twee de ChristenUnie binnen het waterschap
Scheldestromen. Een groot waterschap met even
grote uitdagingen.

Weinig bergingsruimte
Van Ginkel: “Het waterschap is wat mij betreft
het belangrijkste bestuur in Nederland. Als het
waterschap haar werk niet doet, dan kan de
rest van Nederland niet zomaar functioneren.
Dan zou je niet eens kunnen wonen in de lager
gelegen gebieden. Zeeland is voor 90% gelijk aan
of onder de zeespiegel. Dus veiligheid is hier heel
belangrijk. Daarnaast wil je ook dat het leefbaar
blijft.” Heleen Hamelink legt uit waar de uitdaging
specifiek voor Zeeland liggen: “We hebben hier
maar 60% land. Dat betekent dat we weinig
bergingsruimte hebben voor water. En we hebben
eilanden. Je kunt onder water niet zomaar ‘even’
een pijp leggen.” ›
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Van Ginkel voegt daar nog aan toe: We zijn ook altijd
respectvol naar anderen. We geven de ruimte, we
werken samen. Ik ben namens de ChristenUnie het
enige lid in de algemene vergadering, maar als je
naar de resultaten kijkt, dan hebben we meer invloed
dan gemiddeld. Dat komt puur door de constructieve
houding.”

Nieuws
uit het land

Rentmeesterschap

›

Nat en droog
Ook de klimaatverandering is een probleem.
Van Ginkel ziet dat heel concreet: Vroeger werd er
gezegd door de boeren: er moet zoveel mogelijk water
weggepompt worden, om het land droog te krijgen.
Nu roepen ze: er moet zoveel mogelijk zoet water
komen. We hebben te maken met extreem droge
periodes en met periodes waarin in korte tijd enorme
hoeveelheden regen vallen. Dat zorgt voor een
ingewikkelde balans.”
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de
enorme pieken in het aantal inwoners. Hamelink:
“In het zomerseizoen verdriedubbelt de bevolking.
Dat is best een uitdaging, van driehonderdduzend
(op z’n Zeeuws) naar een miljoen mensen. Zorg dan
maar eens dat het rioolwater goed wordt afgevoerd.
Dat maakt het in Zeeland iedere keer een puzzel om
genoeg watervoorziening te hebben.”

Niet roepen om het roepen
Is het dan knokken in de algemene vergadering?
Volgens Jaap van Ginkel niet: “We zijn hier heel
bestuurlijk, niet zo politiek. Het is dus geen oppositie
tegen coalitie, maar een oer-Hollands polderbestuur.
We zijn samen heel praktisch op zoek naar de
oplossingen voor de problemen. Het kan dus gebeuren
dat er tijdens een vergadering van mening veranderd
wordt.” Waar de ideologie dan in te vinden is?
Volgens Hamelink staat de ChristenUnie bekend
om de dossierkennis. “Wij roepen niet om te roepen.
We hebben een opdracht meegekregen van God en
die nemen we serieus. We zijn niet bezig om de krant
te halen maar verdiepen ons echt in het thema.”

De ChristenUnie wil voor het waterschap dan ook
niet populistisch besturen maar kijken naar de lange
termijn. Een dijk is niet christelijk, dus daar gaat
onze ideologie niet over. Wel over rentmeesterschap.
“Als we een praktische beslissing moeten nemen, dan
kijken we niet alleen naar een snelle oplossing. Stel
dat er een waterzuiveringsinstallatie aan vervanging
toe is, dan kun je er gewoon een nieuwe neerzetten.
Maar wij verdiepen ons, bekijken de kansen die er
liggen. Dan blijkt dat er een betere techniek is die op
langere termijn meer oplevert voor de schepping.
Dat is en zal altijd ons uitgangspunt blijven.” «

1. Kledingruil
Om aandacht te vragen voor
duurzaamheid en mensen in
verbinding te brengen met elkaar
organiseerde de ChristenUnie
Nunspeet onlangs een geslaagde
kledingruil. De reacties waren zo
positief, dat ze overwegen er zelfs
een terugkerend evenement van
te maken.
Meer info:
christenunie.nl/nunspeet

2. Verbod lachgas
Jaap van Ginkel
Lid van het algemeen bestuur
Dagelijks leven:
Gepensioneerd
(gewerkt bij de dienst
waterpolitie, 16 jaar lid van
provinciale staten geweest)
Motto: “Mijn Heer en de
samenleving dienen”

Heleen Hamelink

ChristenUnie Roosendaal heeft
vragen gesteld over een verbod
op de verkoop en het gebruik
van lachgas. Als het aan hen ligt,
krijgt Roosendaal een totaalverbod
op de verkoop van lachgas.
"Jongeren hebben niet door hoe
levensgevaarlijk, hoe dodelijk, de
cocktail is van alcohol en lachgas",
aldus Karen Ader-Suijkerbuijk van
de ChristenUnie. Ook in veel andere
gemeenten is door de ChristenUnie
aandacht gevraagd voor de gevaren
van lachgas.

Lid van Commissie
Waterbeheer

Meer info:
christenunie.nl/roosendaal

Dagelijks leven: jurist
omgevingsrecht /
duizendpoot bij de provincie.
Motto: “Wat je aandacht
geeft dat groeit”

3. Kerkelijk vrijwilligerswerk

Dat voorstel deed de ChristenUnie
Amsterdam. Raadslid Don Ceder
koos er bewust voor om op
Dankdag zijn plan aan te kaarten:
„Hiermee roep ik de stad op om
dankbaar te zijn voor al het goede
werk wat in de stad gebeurt en voor
de vruchten die dat afwerpt”.
Meer info:
christenunie.nl/amsterdam

4. Vrijwilligersgala
Jaarlijks organiseert de ChristenUnie
Meppel het vrijwilligersgala.
De ChristenUnie zet tijdens het
gala verschillende mensen uit
de Meppeler samenleving in het
zonnetje, die waardevol zijn voor
hun omgeving.
Meer info:
christenunie.nl/meppel

4

Het college van Amsterdam moet
uitrekenen hoeveel uitgaven kerken
en andere religieuze instellingen
de stad besparen.

3
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Mensen vinden me fascinerend. Sprankelend.
Ze zien mijn schoonheid. Totdat ze naar mijn
handen en voeten kijken. Je ziet de schrik in
hun ogen…
Ik ben genezen. Als je nu een gevoel van ongeloof krijgt, zo van: ‘Genezen? En je handen
dan…’, begrijp ik dat. Maar mag ik het uitleggen? Ik kreeg te laat hulp. Als ik eerder correct
gediagnostiseerd en behandeld was, had ik nu
misschien geen handicaps.

NIET ZONDER
MENSEN
ZOALS JIJ...

Mijn naam is Nagammal. Ooit had ik een man,
een kind, een leven! Mijn zoontje overleed als
dreumes, hij was ernstig ziek. Mijn man verliet
me, omdat lepra mijn lijf ingrijpend beschadigd had. Mijn familie gaf me onderdak, maar
toen overstromingen ons dorp troffen, vluchtte iedereen. Ik, met mijn verbrijzelde handen
en voeten, bleef achter. Geen idee hoelang ik
daar zat. Alleen. Zonder eten.
De verlatenheid, niemand hebben om bij uit
te huilen, ‘nergens bij horen’ vond ik misschien wel het ergste gevolg van mijn lepra.
Nadat de vloed zakte, was alles modder om
mij heen. In die situatie vonden hulpverleners
van Leprazending mij. Gebroken. Ze namen
me mee naar het lepraziekenhuis en behandelden me liefdevol. Elke dag voelde ik mijn
krachten een beetje terugkomen. Uiteindelijk

was ik klaar voor mijn hersteloperaties – voor
zover die mij konden helpen. En kijk mij nu…
Ik vier mijn genezing!

NIEUW BOEK VAN GERT-JAN SEGERS:

De verloren zoon

***
Lepra, bestaat dat nog? Ja. Die ziekte uit Bijbelse tijden woekert nog altijd voort. Elke twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Je hebt lepra.’

en het verhaal van Nederland

Leprazending heeft jarenlange ervaring en
werkt keihard om lepra te stoppen. Het goede nieuws is: lepra kan gestopt worden. Hoe?
Bijvoorbeeld door het slim inzetten van medicijnen in de omgeving van een patiënt. Een
preventieve behandeling voorkomt dat buren,
vrienden en familie lepra krijgen.
Wij geloven in een wereld zonder lepra, en
onze generatie kan het meemaken. In het jaar
2035 moet lepra een ziekte uit het verleden
zijn. Daarbij hebben we jou nodig. Daarom de
oproep: doe een donatie via stoplepra.nu. Met
jouw donatie worden vrouwen als Nagammal
geholpen. Én: lepra wordt gestopt.

nieuw !

Namens Nagammal: alvast hartelijk dank!
Team Leprazending

JIJ AL
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Voorzitter
Tweede Kamerfractie
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et bekende verhaal van de verloren
zoon is bijna tweeduizend jaar oud.
Jezus vertelt een verhaal van twee zonen.
Een van hen eist zijn erfenis op en verlaat
zijn ouderlijk huis voor een leven in wilde
vrijheid. Wanneer hij eindigt in armoede
en eenzaamheid, verlangt hij naar huis en
bij terugkeer ontvangt zijn vader hem met
open armen. De andere zoon ziet met onvrede aan hoe zijn broer wordt onthaald.
Beide verlangen naar de verbondenheid
van thuis en aandacht van hun vader.

bijgaande bon kunt u het boek in
ledenkorting.

gert-jan segers
(1969) is politicus. Hij studeerde
in Leiden en in
Washington. Tussen
2000 en 2007 werkte hij in Caïro. Na
enkele jaren als
directeur van het
Wetenschappelijk
Instituut van de
ChristenUnie, trad
hij toe tot de Tweede Kamer. Sinds
2015 is hij fractievoorzitter.

De afgelopen eeuw hebben we een grote
welvaartstijging meegemaakt en een
ongekende technologische ontwikkeling.
Het gaat ogenschijnlijk beter dan ooit.
Maar tegelijk groeit een gevoel van eenzaamheid en ontworteling. Veel Nederlanders maken zich zorgen, over de
groeiende ongelijkheid, het klimaat, het
landsbestuur, de prestatiemaatschappij
en de veelheid aan culturele veranderingen. Ze zijn somber over de toekomst.
Wat betekent het verhaal van de verloren
zonen eigenlijk in deze tijd? Hoe kunnen
we een gemeenschappelijk thuis vormen
waarin mensen elkaar in alle verscheidenheid kennen en vasthouden? In De verloren zoon zoekt Gert-Jan Segers naar antwoorden en schetst hij een samenleving
mét aandacht voor elkaar.
www.uitgeverijbalans.nl
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Terugblik

groen geloven
Begin oktober vond het uitverkochte
duurzaamheidsevenement Groen Geloven plaats.
Ruim vijfhonderd mensen kwamen naar Zwolle
om inspiratie op te doen over duurzaam leven.
ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik Faber is één van
de initiatiefnemers: “Wat een mooie inspirerende dag
was het! In het Dominicanenklooster in Zwolle vond het
event #GroenGeloven plaats. Met ruim 500 christenen
hebben we nagedacht over de volgende stap naar een

duurzamer leven. Met praktische tips over duurzame
kleding, schoon rijden, verduurzaming van je huis,
minder afval en zoveel meer.”
Hanna van der Horst, projectleider GroeneKerkenactie,
blikt tevreden terug: ”Het lijkt steeds meer tot ons door te
dringen dat duurzaam leven een Bijbelse opdracht is.
In een tijd van ”maakbaarheid” en ”alles tot je beschikking
hebben” komen we tot het besef dat onze levensstijl vaak
geen recht doet aan onze Maker en Zijn schepping.”

Wat is Groen Geloven?
Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig
en GroeneKerkenactie, en wordt georganiseerd door:
ChristenUnie, Tear, Kerk in Actie, A Rocha, Micha
Nederland, CCA, CGMV en Laudato SI werkgroep
Nederland en de Evangelische Omroep.
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Het drama
in Noord-Syrië
Interview met ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind

1. Wat gebeurde er dit najaar
in Noord-Syrië?

“Ongeveer drie maanden geleden
kregen de Turken van de Verenigde
Staten vrij baan om over een strook
van 300 kilometer het grondgebied
van Syrië binnen te trekken. De
Verenigde Staten waren daar tot op
dat moment aanwezig, maar trokken
weg. Het directe gevolg hiervan was dat
christenen zijn gedood en verdreven
en zo’n 200.000 mensen op de vlucht
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zijn geslagen. Maar dit is niet alleen
de schuld van de Verenigde Staten,
ook Europa heeft verzaakt iets te doen.
Eind vorig jaar geleden meldde Trump
al dat hij zich wilde terugtrekken uit
Noordoost-Syrië. Europa protesteerde
wel en als ChristenUnie stelden we
in december 2018 voor om de VS
te gaan helpen bij de bescherming
van de Koerden en de christelijke
minderheden, door een Nederlandse
militaire missie te sturen. Maar er was
helaas geen steun voor. Nederland en
ook Europa wilden zelf hun vingers er
niet aan branden.
Nu zien we de dramatische gevolgen
van het wegkijken van de Europese
Unie en het vertrek van de Amerikanen.
De Syrian Democatic Forces (SDF, de
Koerden, Arabieren en Assyrische
Christenen) en de minderheden die zij
beschermen worden nu belaagd door
de Turken en jihadisten. Daarnaast ook
nog door ondergrondse ISIS-terroristen

die nu hun kans schoon zien. Dat is
ook voor ons gevaarlijk: we hebben de
SDF hard nodig om de tienduizenden
ISIS-gevangenen waar zij over waken
te controleren.
Onlangs nog gaven enkele Koerdische
en christelijk minderheden in de
regio hun autonomie op om samen
mét Assad tegen de Turken te
vechten. Assad was kort daarvoor nog
tegenstander van de SDF, maar de
angst voor wat Turkije van plan is,
is nog groter.

2. En wat is de huidige*
situatie?

“Er zijn inmiddels met hulp van de
Amerikanen en de Russen afspraken
gemaakt over een ‘veiligheidszone’
aan de Turkse grens. De SDF is
daaruit verdreven of is aan de grens
door troepen van Assad vervangen.
Daarnaast is er een wapenstilstand
uitgeroepen, maar ondanks dat wordt
er nog steeds gebombardeerd en
gevochten, ondere andere rondom de
cruciale plaatsen Tel Tamer en Ain Issa.
Tel Tamer en Khabour zijn christelijke
gebieden en zeer strategisch gelegen.
Dit is een ernstige situatie die moet
stoppen. Momenteel zien we dat
opgebouwde christelijke kerken
wéér onder vuur liggen en leeglopen.
En dat terwijl er voor deze oorlog
al een miljoen christenen de regio
zijn ontvlucht. Hiermee dreigt het
christendom nog meer te verdwijnen
uit Syrië, en nog breder uit het MiddenOosten, wat de bakermat van het
christendom is. Bijna dagelijks krijg
ik hartekreten van mensen die in dit
gebied wonen met de vraag waarom
het christelijke Westen zich afkeert van
hun broeders en zusters in Syrië.”

3. Hoe heeft dit kunnen
gebeuren?

“De laatste jaren hebben de
Amerikanen samen met enkele Franse
en Britse troepen voor stabiliteit in
de Koerdische regio en Noord-Syrië
gezorgd. Met hun steun heeft de SDF
als trouwe bondgenoot op de grond
gevochten tegen de Islamitische Staat.
Nu ISIS grotendeels verslagen is keren
Amerika en Europa de Koerden de rug
toe. De VS lijkt nu meer geïnteresseerd
in het veiligstellen van de oliebronnen

in die regio. De Amerikaanse boodschap
aan Europa was dat het nu onze taak
was om daar voor stabiliteit te zorgen.
Omdat wij als Europese landen niet
hebben geleverd kreeg Turkije carte
blanche om binnen te vallen.
De Europese Unie heeft nu wel de
inval van Turkije veroordeeld vanwege
het schenden van het internationaal
recht. Duitsland riep recent op om
een internationale veiligheidszone in
Noord-Syrië in te stellen onder beheer
van de internationale gemeenschap. Wij
hebben het kabinet dan ook gevraagd
die oproep te steunen. Hopelijk volgen
er meer landen.”

4. En wat nu? Wat hoop jij dat
er gebeurt in Syrië, en wat
kunnen wij daar aan doen?

“Wij hebben moties ingediend om
een wapenembargo tegen Turkije nota bene een NAVO-lidgenoot - in te
stellen en hen geen militair materieel
meer te leveren. Beide moties zijn
aangenomen. Het is zaak om de druk
op Turkije nu verder op te voeren zodat
het zich steeds verder terugtrekt uit
deze regio. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
gebeuren door een veiligheidszone over
te laten nemen door Europa, onder

een VN-mandaat. Eerder was de SDC
(Syrische-Democratische coalitie van
diverse minderheden) al erin geslaagd
hier een autonome, democratische
regio op te bouwen, met respect voor
mensenrechten en geloofsvrijheid. Mijn
hoop is dat die opbouw in Noord-Syrië
hervat wordt na deze verschrikkelijke
Turkse inval.
De Bijbel roept ons om goed te doen
aan iedereen, en zeker aan onze
geloofsgenoten. Voor ons als christenen
is dit een moreel appèl om onze
broeders en zusters daar niet in de
steek te laten. Het vraagt van ons als
Westen te helpen waar we kunnen,
zowel politiek, humanitair én als het
nodig is militair. Ik reis regelmatig naar
het Midden-Oosten. Toen ik bijvoorbeeld
in 2013 in Syrië was sprak ik een
Armeense priester in Tel Abyad in een
kapotgeschoten kapel. Ruim honderd
jaar geleden werden er meer dan een
miljoen Armeniërs afgeslacht tijdens
de Armeense genocide. Daarna werden
er nog velen Armeniërs verdreven
naar Syrië. Ik zal zijn oproep aan alle
Westerse christenen nooit vergeten:
“Laat ons niet voor de tweede keer
worden afgeslacht. Kom ons te hulp en
bid om Gods bescherming voor ons.”

*Dit interview is geschreven eind november 2019

FICDD

GASTCOLUMN

Kroatië
Tunesië

Moldavië
Servië

Oekraïne
Georgië

Marokko

Libanon

Costa Rica

Jordanië

ChristenUnie Internationaal

Egypte

the next step
Niet alleen binnen de
landsgrenzen en in het
Europese Parlement
is onze partij actief,
daarbuiten promoten we
christelijke politiek die
zich richt op vrede zoeken
en recht doen. Onze
Beginselverklaring
zegt daarover:
“Het christelijk geloof heeft grote
invloed op de ontwikkeling van de
samenleving en democratische
rechtsstaat, in ons land en elders in
de wereld. Het is goed als christenen
daaraan mee blijven bouwen.”
We dragen als partij onze missie
graag in het buitenland uit en krijgen
daarvoor overheidssubsidie waarmee
we zusterpartijen en –organisaties
helpen bij democratisering en
kaderopbouw. Dat doen we via
onze ‘Foundation for International
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Christian Democratic Development
(FICDD)’. Buitenlandse partners
kunnen projectvoorstellen indienen
waarna wordt gekeken hoe we aan
hun hulpvraag kunnen voldoen. Soms
leveren we een spreker, organiseren
we een workshop, sponsoren we
een conferentie of een combinatie
ervan. Al een aantal jaar steunen we
een bewustwordingscampagne over
mensenhandel die onze partner IFES
uit Servië organiseert. Ook steunen
we een jonge organisatie in Tunesië
die maatschappelijke betrokkenheid
onder jongeren stimuleert en opkomt
voor vrouwenrechten.
De overheidssubsidie kent strikte regels
en is regio-gebonden. Graag komen we
ook tegemoet aan de vragen van onze
geloofsgenoten in andere delen van de
wereld en vragen we daarvoor giften
van onze leden.
Onlangs hebben wij besloten om ons
internationale werk in een nieuw jasje
te steken om meer te kunnen bereiken.
Onze partij zal in 2020 ook zelf
projecten initiëren. Thema’s die onze
partij nauw aan het hart liggen zoals
antisemitisme, goed bestuur, christelijk
ondernemerschap, duurzaamheid,

verzoening en gerechtigheid kunnen
daarbij aan bod komen. Ook willen
we graag meer leden, bestuurders,
ondernemers en andere christelijke
ontwikkelingsorganisaties betrekken.
Er is een verscheidenheid aan mensen
in onze partij actief en dus een keur
aan expertise. Het is mooi om daarvan
uit te kunnen delen en uit te wisselen.
Sterker nog, politieke broers en zussen
uit onder andere Suriname, ZuidAfrika, Costa Rica en Georgië weten
ons zelf ook te vinden. Zij willen met
ons samenwerken en van ons leren.
Voor ons ook weer bemoedigend!
We hopen dat door deze nieuwe
werkwijze we samen meer kunnen
doen voor het stimuleren van
christelijke politiek in het buitenland.
Meer informatie of weten hoe u hieraan
kunt bijdragen? Neem een kijkje op
christenunie.nl/internationaal. Daar
kunt u ook zien hoe u kunt bijdragen
met ideeën, gebed of een gift!

Leon Meijer
Internationaal Secretaris Landelijk
Bestuur ChristenUnie

Lisca van der Eijk
Coördinator Internationaal

Rech� brengen waar onrech� i�
Het einde van het jaar betekent voor mij opruimen! Fris starten is afhandelen van datgene
wat ik niet meer nodig heb. Mijn laptop schreeuwt ook om opruiming. Zeker nu ik net de
overgang heb gemaakt van hoofdredacteur EO Eva naar directeur van Tear Nederland.

Plots stuit ik op de podcast van het interview wat
ik gehad heb met Bisschop Michael Curry. Een
ontzettend intrigerende geestelijke met een harde
lach en een vriendelijk gezicht. Deze kleine man heeft
gekozen om een groot leven te leven. Zijn opvallende
preek voor Prins Harry en Meghan is bijvoorbeeld
miljoenen keren beluisterd! Ik interviewde hem over
het lied Amazing Grace en wat dit lied van vrijheid voor
hem betekende. Opnieuw luister ik alleen op de bank,
het interview wat ik met hem hield. Een paar van zijn
zinnen springen er voor mij uit:
“Wanneer je één persoon tot slaaf maakt, maak je het hele
systeem tot slaaf.” Zoals we al zagen in het leven van
de Israëlieten ten tijde van Egypte. Zij waren niet de
enige die verwrongen waren door slavernij. Het hele
Egyptische systeem was hiervan afhankelijk. Om te
veranderen moet je durven vrij te worden, wat niet
eenvoudig is. Ook zelf los van een systeem kunnen
denken dus.
“Iedereen is gemaakt om vrij te zijn.” Niemand is bedoeld
om onder andermans voet te staan. Het maakt niet uit
hoe ze eruit zien, wat voor kleur, of politieke voorkeur
ze hebben. Maar vrijheid is de manier hoe we gemaakt
zijn. En liefde maakt die echte vrijheid. Het is geen
abstracte vrijheid, maar het is de vrijheid in jezelf.
Zodat je in staat bent om vrijheid te maken voor een
ander. Je kunt jezelf dit geven. Aan de ene kant dat
start van binnen, aan de andere kant is het een keuze.
Simpel, iedere ochtend heb je de keuze om jezelf de
vraag te stellen of je wilt leven vanuit vrijheid.
“Liefde creëert vrijheid.” Dat kan de echte verandering
brengen. Want als je niet vrij en geliefd van binnen
bent, ben je nooit in staat om vrijheid uit te leven aan

de buitenkant. Hoe kan liefde verandering brengen
voorbij een persoonlijke leven? Liefde kan kiezen
om te verbinden. Dan ontstaat er beweging. Daarom
gelooft Tear zo in het werken vanuit de kerk. Je hebt
een groep nodig die vanuit liefde keuzes maakt die
tot daadwerkelijke actie leiden. Dan beweeg je boven
jezelf uit en vormt zich een ander systeem! Dus de
beweging an sich, zet anderen aan tot ander gedrag en
nieuwe keuzes.
De woorden van bisschop Michael Curry raken en
zetten me stil bij wat Jezus met kerst naar de aarde
kwam doen. In eigen Persoon bracht hij liefde en
recht. En nog steeds, via ons! Recht aan jezelf en aan
een ander. Om systemen, individuen en landen te
bewegen. Dichtbij in Nederland en ver over de grens.
Dat is het verlangen van Tear en misschien ook dat
van jou. Om recht te brengen waar onrecht is. Ik ben
een onderdeel van mijn systeem. Jij bent onderdeel
van jouw systeem, maar hebt de vrijheid om te kiezen
in hoeverre. Sommigen mensen hebben die keuze
niet. Zij leven niet in vrijheid, maar zijn veroordeeld
door dat wat hen vasthoudt. Armoede, slavernij, hun
sekse als vrouw, machtsmisbruik, of leven met een
natuurramp. Met man en macht hopen we via Tear
om recht te doen vanuit de lokale kerken. Natuurlijk
vanuit liefde. Maar met naam en toenaam gevoed
door de echte Streng van Liefde, en dat is Jezus! Dat is
mijn verlangen! Om echt recht en vrijheid te brengen
vanuit Jezus!

minella van bergeijk
Directeur Tear

KERST MET ONZE POLITICI

Wat betekent

Kerst?
denken aan eenzame en
kwetsbare mensen
Joël Voordewind: Wij vieren Kerst met veel
mensen over de vloer. Op eerste Kerstdag
ontvangen wij zo’n 25 mensen, deels familie,
maar bijvoorbeeld ook een gevluchte mevrouw
uit Iran. We proberen met Kerst te denken aan
die mensen die juist dan alleen thuis zitten
of kwetsbaar zijn. Kerst betekent voor mij ook
dat we vieren dat de komst van Christus hoop
in de wereld heeft gebracht. Hoop die voor ons
misschien vanzelfsprekend is maar die voor
kwetsbare, vervolgde geloofsgenoten heel
ver weg kan zijn. Daarom bidden we met
Kerst juist voor hen.
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feest van hoop en licht
Stieneke van der Graaf: Kerst is voor
mij het feest van hoop en licht. Muziek
speelt deze dagen bij ons een grote rol.
Samen met mijn man hoop ik een mooie
uitvoering van de Mariavespers van
Monteverdi bij te wonen en gaan we naar
de kerk tijdens de Kerstnacht en op Eerste
Kerstdag. Wat het feest dit jaar voor
ons heel bijzonder maakt is dat we
het voor het eerst samen als gezin
vieren. Het is de eerste Kerst van onze
dochter Lievine. En dus zoeken we die
dagen ook de opa’s en oma’s op.

genieten van
wat we van god
hebben gekregen
Arie Slob: Kerst is een mooie tijd. Om te
bidden, te zingen en naar de kerk te gaan.
Om stil te staan bij de geboorte van Jezus.
Maar ook om als familie bij elkaar te komen,
met elkaar te eten en te genieten van wat we
van God in elkaar gekregen hebben.

tijd van
rust en inkeer
Eppo Bruins: Sinds wij kleine kinderen
kregen vieren wij Kerst als gezin, en niet
zozeer met de brede familie. Het is voor ons
meer een tijd van rust en inkeer dan een groot
eetfestijn. Daarom zorgen we er vaak voor
dat we dan een paar dagen weg zijn in een
rustige omgeving om de stilte op te zoeken.
Kerstversieringen, kerstbomen of andere
grote feestuitingen zul je bij ons dus niet zo
snel zien. We staan bij Kerst liever stil bij de
kern van het christelijke feest en dat betekent
voor mij ook dat we vooruitkijken naar de
definitieve komst van Christus.

uitzien naar de
tweede komst van jezus
Paul Blokhuis: “Alle feestdagen zijn
moeilijk sinds we afscheid moesten
nemen van onze lieve dochter
Julia. Kerst is voor ons gezin nu een
samenzijn met een lach en een dikke
traan. Het blijft het grote feest van de
komst van Gods Zoon naar de mensen.
Maar het verlangen naar de tweede
komst van Jezus, naar het weerzien
van onze geliefden, vooral van Julia,
is sterker dan ooit. Maranatha!”

opmaat naar pasen
Carla Dik-Faber: Voor mij is Kerst vooral de
opmaat naar Pasen. Dat God onder ons wil zijn
en Zijn leven gaf voor ons, maakt mij elke keer
weer stil voor Hem. In de weken voor Kerst luister
ik graag naar muziek om mij daarbij te bepalen.
Vooral het Weihnachtsoratorium van Bach. Kerst is
voor mij vooral een periode van rust en bezinning,
zoals ook de zondag dat is, maar nog rijker en
dieper. Als gezin zijn we dan samen met onze
naaste familie en maken alles net iets specialer
dan anders. Geen overdreven romantiek of
toeters en bellen, maar wel iets extra bij de
maaltijd en lichtjes in huis. De komst van
Christus als licht in deze gebroken wereld
staat bij ons centraal.

ADVERTENTIE

Agenda

Colofon

24 januari 2020
Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'
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Theanne Boer

De contributies zijn vorig jaar voor het eerst in
zeven jaar gewijzigd. Het partijcongres heeft eind
november 2018 toestemming gegeven voor een
contributieverhoging in twee stappen. De eerste
verhoging was vorig jaar, de tweede vanaf 2020.
Gezien de onverminderde ambities van de partij en
de algemene kostenstijging wordt de contributie met
enkele euro’s verhoogd. Leden die per factuur betalen,
ontvangen deze eind januari.

theanneboer.nl
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Ere zij God in de
hoogste hemelen,
en vrede op aarde,
in de mensen een
welbehagen.
Lukas 2:14

WIJ WENSEN U EEN GEZEGENDE KERST EN EEN HOOPVOL 2020!

