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GEBED

Onze God,

W

e zijn stilgezet. Onze straten zijn leeg, onze huizen zijn vol.
We zijn drukker dan anders. Onze agenda’s zijn leeg, onze
hoofden zijn vol.
Wat tot voor kort gewoon was, is nu bijzonder. En wat bijzonder was,
is nu gewoon.
God, wij verlangen naar contact, naar een eenvoudige aanraking van
onze naasten. Wij maken ons zorgen om onze banen, om onze zekerheden,
om onze toekomst. Wij worstelen met alles wat nu zo anders is.
En God, wij treuren om hen die aan dit virus ten prooi vielen. Onze vaders,
moeders, opa’s en oma’s, onze ooms en tantes, onze broeders en zusters.
Wij begrijpen het niet, Heer, waarom nu en waarom zo.
Onze God, wij hebben U nodig. Om omhoog te kijken zodat we de blauwe
hemel overdag en de lichtpuntjes in de nacht kunnen zien. Om boven
onszelf uit te stijgen en door Uw ogen te kijken.
Want Heer, we weten het eigenlijk wel. Hoe groot is onze nood, als we
denken aan die vluchteling die al zeven jaar zijn bloedverwanten niet kan
voelen? Hoe groot zijn onze zorgen, als we denken aan hen die hun leven
lang in armoede en eenzaamheid leven? Hoe gerechtvaardigd is ons
verlangen, als we denken aan hen voor wie vakantie een utopie is?
En dus God, bidden wij.
Wij bidden voor hen die zelf niet meer omhoog kunnen kijken.
Laat hen weten dat ze niet alleen zijn, God!
Wij bidden voor de zieken en voor hen die rouwen om het verlies.
Genees, Heer, en troost!
Wij bidden voor hen die in deze tijd vooraan staan om ons land door
deze tijd heen te leiden. Geef wijsheid, Heer!
Wij bidden voor hen die namens ons de zorg verlenen die de zieken
nodig hebben. Geef kracht, Heer!
En God, we bidden ook voor onszelf. Geef ons de rust om te accepteren
wat we niet kunnen veranderen en de moed om te doen wat we kunnen.
Help ons om genadig te zijn, zoals U genadig met ons bent.
En bovenal Heer, geef ons zicht op U – U die geneest, bevrijdt en leven geeft.
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid.
Tot in eeuwigheid.
Amen.
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Online
INTERVIEW

EEN GESPREK OP AFSTAND
MET CAROLA SCHOUTEN EN GERT-JAN SEGERS

Regeren
in crisistijd
In plaats van elkaar een hand te geven of op de schouders te slaan, zitten
we nu allemaal in een camera te kijken. Mijn computerscherm splitst zich
op in drie vakken en uit mijn krakkemikkige computerspeakers klinkt een
gezamenlijk hallo! In een van de drie vakken zie ik mezelf. In het vak links van
mij duikt Gert-Jan Segers op, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij heeft
zijn kantoor geïmproviseerd op de zolder van zijn huis. Achter hem hangt een
poster van Justin Bieber. ‘Ja, die is van mijn dochter hoor! Ze ging naar een
concert toen ze twaalf was. Ik was haar taxichauffeur.’
Tekst: Matthijn Buwalda, Beeld: Anne-Paul Roukema & ANP

I

n het vak rechts van mij is inmiddels Carola
Schouten verschenen, minister en vicepremier. Ze
staat in haar keuken met een bak salade. ‘Jij eet
altijd salade als wij skypen’ zegt Gert-Jan. ‘Dat is
waar! En ook altijd heel lekkere!’ antwoordt Carola.
Er volgt een korte opsomming van wat ingrediënten

Gert-Jan: ‘Ik slaap meestal prima. Ik neem
’s avonds nog wel altijd even de dag door in mijn
hoofd, dus het wordt vaak laat. Ik merk ook wel
dat het eerste waar je ’s ochtends aan denkt steeds
die crisis is. Dat ik me echt wel zorgen maakte over, bijvoorbeeld, de IC-capaciteit. Van die

voor een goede salade, een uitwisseling van hoe
het met ons allemaal gaat en vervolgens rollen we
als vanzelf een gesprek in over corona, politiek,
angst en geloof.

dingen waar je nog nooit over nagedacht had,
daar word je dan nu opeens mee wakker. Dat is
wel raar.’

Slapen jullie nog een beetje goed?
Carola: ‘Segers eerst!’
Gert-Jan (lachend): ‘Nee, we beginnen met onze
probleemslaper!’
Carola: ‘Nou, ik ben altijd al een matige slaper,
ik slaap heel licht, maar doordat er veel dingen
spelen is dat nu wel extra. Ik lig ’s nachts wel
eens na te denken over hoe ik de dingen moet
doen, welke keuzes er voor me liggen, dat
soort vragen.’
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En is het nu elke dag volle bak?
Gert-Jan: ‘Als fracties zijn we eens in de week in
debat waarin ik probeer van toegevoegde waarde
te zijn. En verder doe ik wat ik kan achter de
schermen en buiten Den Haag. Zo waren we een
van de initiatiefnemers van de Dag van Nationaal
Gebed, we hebben ons daarna aangesloten bij het
hulpplatform #Nietalleen, we zetten ons in voor
dak- en thuislozen. Dus er zijn echt wel dingen die
we oppakken die ook helemaal bij de ChristenUnie
horen, en ook bij mij persoonlijk.

Online

“Ik merk ook
wel dat het
eerste waar je
’s ochtends aan
denkt steeds
die crisis is”
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INTERVIEW

“A NGST HEB IK NIET, MAAR IK BEN
HET WEL HEEL SERIEUS GAAN NEMEN.”

En tegelijk is het ook qua vergaderen en overleggen super intensief. Van de ene vergadering naar
de andere en je zit de hele tijd heel lang naar
zo’n schermpje te turen. Op de een of andere
manier vind ik dat nog intensiever dan als je
elkaar live ziet.’

“Ik merk
bijvoorbeeld
dat ik opeens
mijn moeder
veel vaker bel.”

Carola: ‘Dat van dat overleggen en vergaderen
herken ik! Mijn dagen zien er echt totaal anders uit
dan hiervoor. Ik zit in de crisisstaf van het kabinet
en daar hebben we het echt over álles. Gezondheidsissues, IC-capaciteit, economische thema’s
komen langs. Maar ook: hoe gaat de samenleving
er straks weer uit zien? Het lijkt raar, want je zit er
nu middenin, maar je moet ook een paar weken
vooruitkijken. Je hebt de dingen die nu opgelost
moeten worden, en dat zijn er best veel, maar we
denken steeds in blokken van drie weken, maar je
moet nu al bezig zijn met het volgende blok. Dus
je bent bezig op heel veel niveaus en het is totaal
anders dan alles wat het hiervoor was.’
Dat is bezien door de ‘werk-bril.’ Zijn er momenten
geweest dat je zelf bang was?
Carola: ‘Niet voor mezelf. Maar ik heb wel dat je
voorzichtiger bent met de oudere en kwetsbare
mensen in je omgeving en vaker checkt hoe het
met ze is. En dat je het soms ook wel met ze hebt
over wat dat dan betekent dat je ouder bent en
iets kwetsbaarder. Dat soort vragen stel ik nu opeens wel. Maar zelf ben ik niet bang.’
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Gert-Jan: ‘Angst heb ik niet, maar ik ben het
wel heel serieus gaan nemen. Het virus kan in notime levens slopen, dat vind ik echt afschuwelijk.
En ik zie wel angst en verdriet bij anderen. Ik was
in de week voor dit interview bij mijn moeder en die
zei: ‘Als ik wil, zou ik zomaar in m’n stoel een potje
kunnen gaan janken.’ Een vriend die zegt dat zijn
moeder niet uit het verpleeghuis mag en dat zijn
vader met een hoogwerker even met haar mag
praten. Maar zij is dementerend, dus enorm in de
war door alles wat er gebeurt. Toen ik die verhalen
hoorde, heb ik daar toch wel van wakker gelegen.’
Carola: ‘Ik vond het ook een van de moeilijkste
besluiten die wij namen door te zeggen dat niemand meer naar binnen mocht in de verpleeghuizen. Ik sta er achter dat we dat deden, want
je ziet hoe kwetsbaar de mensen zijn die daar
wonen als er iemand ziek wordt, maar ik besefte
wel dat dit betekende dat sommige mensen
misschien zouden overlijden zonder dat ze hun
naasten om zich heen hebben. Dat je elkaar niet
meer kunt bezoeken.’
Gert-Jan: ‘Ik heb ook wel gedacht: kan dit niet
soepeler? Kunnen we hier niet een uitzondering
maken? Maar mensen binnen de verpleeghuizen zijn zo kwetsbaar. Het virus grijpt daar zo
snel om zich heen. Je kunt daar gewoon niet
licht over doen, maar het is een afschuwelijke
maatregel.’

INTERVIEW

Wat doet dit allemaal met je?
Gert-Jan: ‘Er verschuift niets wezenlijks, maar wel dat je meer gaat waarderen wat er echt toe doet. In je eigen
leven, maar zeker ook in de politiek.’
Carola: ‘Het is inderdaad meer een
soort reflectie van hoe ik leef en wat
ik belangrijk vind in het leven. Ik
merk bijvoorbeeld dat ik opeens mijn
moeder veel vaker bel. Ik ben niet zo’n
enorme beller en dat is ook prima,
maar opeens wil ik veel vaker weten
hoe het met haar is en mis ik haar als
ik niet bij haar kan zijn.’
Ontstaat er in zo’n crisis ook een extra

dat je soms ’s avonds thuiskomt en je afvraagt:

gevoel van roeping? Het idee dat je, juist nu, op
de goede plek zit?
Carola: ‘Ik vind dat heel lastig om aan te geven
of om over jezelf te zeggen. Ik denk ook dat je
dat meestal achteraf pas kunt duiden. Ik geloof
meer omgekeerd, dat je op die plek zit en je hebt
daar de mogelijkheden om de goede dingen te
doen en dat moet je dan niet laten lopen. Daar
moet je dan vol voor gaan, ook als het soms heel
ingewikkeld is en je eigenlijk het liefst weg zou
willen rennen…’

hoe moet dit allemaal? Ook wel de spanning,
met name rondom de IC-capaciteit en de situatie
rondom verpleeghuizen. Die spanning is enorm.
We spreken bijvoorbeeld veel met Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor intensive care) en ik heb ook de blik in zijn
ogen gezien, die enorme spanning en druk. Dat
moet je niet onderschatten.’

Heb je die momenten gehad? Dat je naar huis
wilde, deur dicht en telefoon uit?
Carola: ‘Nee, dat niet zo specifiek. Je zit er en je
wilt het beste doen wat je kunt doen. Maar wel

En hoe is dat voor jou Gert-Jan? Heb je het idee
dat je, juist voor een tijd als deze, hier zit?
Gert-Jan: ‘Dat zijn woorden uit het Bijbelboek
Esther! Ik heb diezelfde tekst onlangs aangehaald
in een nieuwsbrief naar onze leden. Ik wil heel
voorzichtig zijn met een directe lijn leggen tussen
wat Gods bedoeling is en wat onze plaats daarin

“Het is heel bijzonder dat de coronacrisis ons voor een
groot deel onze vrijheid ontneemt, uitgerekend in het jaar
waarin we groots 75 jaar vrijheid wilden vieren. In mijn
werk bij VWS was ik tot maart vooral bezig met preventie, 75 jaar vrijheid, maatschappelijke diensttijd,
de ggz, de aanpak van dak- en thuisloosheid
en zorg in Caribisch Nederland. De eerste drie
zijn even naar de achtergrond gedrongen. Het
is nu alle hens aan dek om de zorg voor mensen met psychische klachten, dak- en thuislozen en mensen in het Caribisch gebied
goed te regelen. Alle dagen crisisoverleggen. De bestuursverdieping bij VWS
is nog bemenst, verder werkt bij ons
bijna iedereen vanuit huis. De A1 en

A12 heb ik in de ochtendspits nog nooit zo leeg gezien.
We geven geen handen, rijden met maximaal twee
mensen in de auto en de ministerraad vergadert in de
stokoude Rolzaal, omdat de anderhalve meter daar
beter is te garanderen dan in de Trêveszaal. En aan het
eind van de werkdag hebben we vierkante ogen van
vergaderen via beeldbellen. Ik bid elke dag dat corona
mag voorbij gaan, vooral aan kwetsbare mensen. Ik
kan me nauwelijks een beeld vormen van een wereld
na deze crisis. Hopelijk leren we hier ook van. Veel zal
anders zijn. Gelukkig blijft onze goede God dezelfde.”
Paul Blokhuis

Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
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INTERVIEW

is, maar er schuilt wel een geheim in dat je soms
Carola: ‘Ik betrek de vraag meer op de partij dan
met reden op een bepaalde plek terecht bent geop mezelf. We zijn maar een klein cluppie, en dat
komen. Je moet handelen en daar kun je niet voor
we dan in het grote geheel deze rol mogen hebweglopen. Dat wil ik ook niet. En ergens daarachben en er samen vol voor gaan, dat vind ik elke
ter weet je dat God erin is, dat Hij erbij is en dat
keer weer bijzonder. Ook al toen het hele thema
Hij ons niet in de steek laat. Dat
corona nog niet speelde trouwens. Ik
Hij dingen laat meewerken ten
ervaar steeds dat we kracht en wijs“Ik ervaar
goede, terwijl een vreselijk virus
heid ontvangen om dit werk te doen.’
helemaal niet Gods bedoeling is.
steeds dat we
Dat het ergens toch iets moois
Gert-Jan: ‘Als ik erover nadenk welke
kan uitwerken. En als wij daar dan kracht en wijsheid rol we mogen vervullen, en in het
bij nodig zijn, ja dan wil ik wel
ontvangen om dit bijzonder ook onze bewindspersonen,
graag beschikbaar zijn.’
dan vind ik dat wel buitengewoon.
Carola die dag in, dag uit met de criwerk te doen.”
Heeft iets in julliezelf je verrast de
sis bezig is, bijna iedere dag een criafgelopen tijd? Zijn er dingen naar boven gekosisvergadering heeft en daar haar rol inneemt en
men die je niet eerder bij jezelf hebt ontdekt?
probeert het goede te doen. Dan heb ik daar onEr valt een stilte. Gert-Jan kijkt even naar buiten.
gelooflijk veel respect voor. Ze laat haar hart spreCarola zet haar lege slakom op het aanrecht, en
zegt: ‘Daar moet ik wel even over nadenken. Weet
jij iets Gert-Jan?’
Gert-Jan: ‘Grappig dat je het vraagt. Ik denk namelijk
vaak dat ik achteraf pas echt zie wat je allemaal
gedaan hebt. Dat denk ik ook altijd bij verkiezingscampagnes, ik dacht het bij de onderhandelingen
voor het nieuwe kabinet, en dat heb ik hier ook. Toen
ik in Egypte woonde reed ik daar wel eens door het
chaotische verkeer van Caïro. Dan deed je dingen
soms puur intuïtief met hartslag driehonderd en
achteraf bleek dan dat je het juiste had gedaan. In
het moment zelf sta ik daar minder bij stil.’
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ken en ze doet wat ze moet doen. Dat geldt ook
voor Arie (Slob, red.) met het onderwijs. Waar ook
hele lastige keuzes waren. Scholen dicht, geen
eindexamens. Ik heb zelf een dochter die geen
examen kon doen, en de teleurstelling gezien en
gevoeld, maar er zijn dus duizenden scholieren
in Nederland voor wie dat echt een grote teleurstelling is. En het geldt voor Paul (Blokhuis, red.)
die opkomt voor dak- en thuislozen die nu extra
kwetsbaar zijn, en voor mensen in de GGZ. Voor
wie alles opeens ondersteboven staat. Daarnaast
is hij ook verantwoordelijk voor de zorg
op Caribisch Nederland, en dat vergeten
we nog wel eens. Het is echt ongeloof-

“Het is een bijzondere tijd. Ik ben in de eerste plaats
heel erg onder de indruk van de mensen in de zorg, op

leerlingen in kwetsbare posities, die thuis niet zomaar
kunnen leren. Bijvoorbeeld omdat ze geen laptop

de IC’s. Ik ben heel trots op wat mensen daar iedere
dag doen. Ik zie het ook in mijn eigen familie, in de
zorg voor mijn gehandicapte zus, die ik nu al een tijdje
geen knuffel heb mogen geven. Al het zorgpersoneel
verdient groot respect.
Ook op mijn eigen terrein, in het onderwijs, moesten
de afgelopen tijd moeilijke besluiten genomen worden,
over het schrappen van de eindtoets en de centrale
examens bijvoorbeeld. Ik realiseer me dat voor heel
veel jongeren de laatste maanden van hun schooljaar
heel anders verlopen dan ze hadden gehoopt. Tegelijk
ben ik er heel trots op dat door leraren en schoolleiders
heel hard gewerkt is om leerlingen toch onderwijs op
afstand te geven. En ik ben ook trots op het werk dat
schoolbesturen en gemeenten hebben gedaan voor

hebben, meer begeleiding nodig hebben of soms zelfs
omdat het thuis onveilig is. Gelukkig hebben we ook
voor hen een plekje weten te maken op scholen tijdens
de periode van sluiting of konden we
voor hen laptops regelen. Ik hoop dat
we ook de komende maanden met
elkaar blijven samenwerken. En ik wil
iedereen bedanken die voor de regering bidt of ons een bemoediging
stuurt. Dat doet ons goed.”
Arie Slob

Minister voor Basis- en
Voortgezet Onderwijs en
Media

lijk spannend hoe het daar gaat en hij is bezig
om IC-materialen daar naartoe te krijgen en te
zorgen dat ook de mensen daar toegang hebben
tot voldoende medische zorg. Paul vervult daar
echt een hele mooie en belangrijke rol in.
Je staat als partij vooraan, je probeert daar
dienstbaar te zijn voor wie het echt nodig hebben.
Dat vind ik wel heel mooi om te zien.’
Tot slot: Stel dat het leven straks weer teruggaat
naar normaal. Waar zie je dan het meest naar uit
om te gaan doen?
Carola: ‘Met vrienden en familie bij elkaar komen!
Heel basaal eigenlijk. Er zijn nog wat achterstallige verjaardagen in de familie die ingehaald
moeten worden en ik zat me al wel te bedenken
dat we dat misschien met z’n allen met een groot
feest moeten doen. Dat we dat samen kunnen

“Dat je gewoon

even dichterbij
kan komen, daar
zie ik wel enorm
naar uit.”

vieren. Daar zie ik eigenlijk vooral naar uit.’
Gert-Jan: ‘Ik ga mijn moeder een paar zoenen
op de wang geven en mijn broers en zussen
een knuffel. En een paar andere mensen. Dat je
gewoon even dichterbij kan komen, daar zie ik wel
enorm naar uit.’

ANP Foto’s door: Bart Maat (Carola Schouten met Pers), Dirk Hol
(Gert-Jan Segers in de Kamer) & Phil Nijhuis (Arie Slob op persconferentie)
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Onze reis
door Israël
Nazareth

Met de voltallige ChristenUnie-Tweede Kamerfractie hebben we begin 2020 het Heilige Land doorgereisd van noord
tot zuid, van west tot oost. Voor sommige van ons was
het het éérste bezoek aan dit unieke land. Het blijft diep
indrukwekkend om op dezelfde plek te lopen als onze Heer.

N

aast dat het fijn was om als team eens een week met elkaar te kunnen
doorbrengen, kunnen we concluderen dat het een intense en leerzame
week was. Leerzaam, maar soms ook verwarrend.

Herzliya

Barkan

Als ChristenUnie zijn we natuurlijk doordrongen van de complexiteit van de
situatie op de grond in en rondom Israël, maar als je in één week zoveel verschillende mensen en organisaties hoort, en zoveel standpunten langs hoort
komen, dan word je weer eens met de neus op de feiten gedrukt: het Israëlisch-Palestijns conflict bestaat al een hele tijd en kent geen gemakkelijke of
spoedige oplossing.
We spraken onder andere met een Arabische pastor in Nazareth - een overwegend islamitische stad - die zijn ledental in een paar jaar tijd zag groeien
van 7 naar 122. Met Palestijnse jongeren, die hun dromen en ambities met ons
deelden. Met mensen in Aleh Negev, waar Israëliërs, Arabieren en Bedoeïenen
samenwerken om kinderen met een handicap te verzorgen. Met een Joodse
vrouw uit Rotterdam, die samen met haar gezin in een kibboets is gaan wonen,
onder continue dreiging vanuit Gaza. In het geheim spraken we met Joden en
Palestijnen, samen op zoek naar vrede.

Ramallah

Jeruzalem
Ashqelon

Einde

Bethlehem

Nagal Oz

Be’er Sheva
ALEH Negev
Kerem Shalom

Desert Agri-Research

Ontmoedigende en bemoedigende gesprekken. Vaak een patstelling, soms
een sprankje hoop. Wij zullen ons blijven inzetten voor die vrede van onderop,
en blijven vrienden van Israël.

Lees ons opinieartikel

‘Waarom wij vrienden
zijn van Israel”
christenunie.nl/vrienden
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Beluister de podcast

van Christenen voor
Israel over onze reis
christenunie.nl/podcast

ISRAËL REIS

“
W ij zullen ons blijven
inzetten voor die vrede
van onderop”

Meer van Galilea

Golanhoogten

Bij Pastor
Saleem

Nazareth

Begine van
d reis

Meer van
Galilea

Golan

Yad Vashem

Knesset

Klaagmuur

Bij ALEH Negev

Onderzoek landbouw op woestijgr
ond
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PORTRET

John van
Grinsven

‘G ij zult
niemand
verniksen’

N BO SC H
IEK E STR AA TPA STO R UIT DE
VER HA LEN VAN EEN KA TH OL
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PORTRET

Wie in Brabant op de koffie komt, moet natuurlijk proeven van de echte
Bossche bollen. Straatpastor John van Grinsven is barmhartig genoeg om
er een vork en een mes bij te leveren. Zonder bestek is het bijna niet te doen
deze slagroombom, omhuld met chocolade, netjes op te eten. Van Grinsven
(77) weet er als rasechte Brabander alles vanaf.
Tekst & Foto’s: Joke Troost

E

ind februari ben ik naar Brabant afgereisd
om meer te weten te komen over het bijzondere werk dat John van Grinsven als straatpastor mocht doen in Den Bosch. Hoewel hij nu
met emeritaat is, blijven de mensen van de straat
een bijzondere plek in zijn leven innemen. Dat
blijkt wel als ik met Van Grinsven de stadswandeling maak die hij elke dag wandelt door de straten
van Den Bosch.
OPPASSE N
“We zitten hier aan een drugsroute. De uitkering
wordt verderop verstrekt en aan de andere kant
zit de coffeeshop. Op deze route heb je dus veel
mensen met een verslavingsprobleem. Een aantal
van hen is ook dak- of thuisloos. Daar moet je mee
oppassen, want we noemen mensen als snel een
junk of een zwerver. Dat is een beeld, een aanname. Je weet niet wat er gebeurd is met zo iemand.
Het kan heel snel bergafwaarts gaan in je leven.
Het ene moment ben je huisarts, het volgende
moment sta je op straat met een tas van de Albert
Heijn - want die zijn het sterkst. Pas dus op met je
kritiek, want als jou iets zou overkomen kun je de
zaakjes misschien ook niet meer op orde krijgen. Ik
spreek dus bij voorkeur over mensen met versla-

“Dat is het punt dat er effectief hulp gegeven kan
worden. Alleen op het punt van de diepste ellende
is iemand bereid om de verandering aan te gaan.
Dat begint bij heel veel luisteren, heel veel koppen
koffie. En als de keuze gemaakt is ook praktische
hulp. Nieuwe papieren, een uitkering, een huis,
meubeltjes. Het duurt wel vier tot vijf jaar voor je
ze los kunt laten. Gelukkig gaat het met Willemijn
nu goed”

vingsproblematiek en/of huisvestingsprobleem.”
Als voorbeeld noemt Van Grinsven Willemijn, de
vrouw die hij vond op een ‘blauw stoepje’, de stoep
van een huis van beter bedeelden in de stad. Op
één van zijn rondjes door de stad zag hij haar
zitten en besloot een praatje te maken. Willemijn
was een intelligent kind dat het goed deed op
school, maar haar moeder handelde in drugs en
besloot dat ook Willemijn verhandeld kon worden.
Om de pijn van dit misbruik te verdoven, begon
Willemijn te drinken en drugs te gebruiken. Daarvoor moest steeds meer geld komen, en zo belandde de jonge vrouw in de prostitutie. Toen Van
Grinsven haar vond, was ze totaal ontredderd.

VE R N I KST
Dat er nog heel veel te winnen is in de zorg voor
deze mensen die klem zitten, daarvan is John
overtuigd. Hij vertelt me erover terwijl we door de
straten van Den Bosch dwalen. Langs de bibliotheek waar thuislozen zitten te wachten tot de
opvang open gaat en langs het inloopschip waar
voor een klein bedrag overnachting beschikbaar is.
“Er gebeurt dus wel wat, maar het is niet effectief
en niet genoeg. Er moeten passende woningen
komen, en mensen moeten een zinvolle besteding
hebben voor hun tijd. Als je in de problemen komt,
dan is de overheid om je te helpen. Maar er zijn
ook mensen die vernikst zijn. Ze hebben geen doel

‘“Alleen op
het punt van
de diepste
ellende is
iemand
bereid om de
verandering
aan te gaan.”
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meer met de uren die in een dag zitten. Dat zijn
de mensen die blijven zitten na een kerkdienst. De
vraag is dan: pikken kerken, christenen dit op? En
hebben ze genoeg middelen tot hun beschikking?”
John vindt het heel belangrijk om de jonge
generatie dat besef mee te geven. “Ik heb
geprobeerd mijn kinderen een christelijke
opvoeding te geven. En nu praat ik met mijn
kleinkinderen over hoe bevoorrecht ze zijn.
Mijn kleindochter kreeg een boterham met
een dikke plak kaas erop. Ik vertelde haar
dat ik soms eten breng naar de mensen in
de stad omdat sommige mensen arm zijn.
Dan komt ze aan met haar spaarpot. Mooi

“Het gaat om mensen,
ieder mens doet
ertoe. Het begin van
het leven doet ertoe
en het einde ook.”
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vind ik dat! Ik zeg wel eens tegen mijn kleinkinderen: neem ook eens een vriendje naar huis dat
nooit ergens mag spelen. Dat is een levensvisie
die gaat over zorg voor anderen. Daar moet je het
samen over hebben.”
C H R I ST E N U N I E
Dat is ook de reden waarom Van Grinsven
koos om lid te worden van de ChristenUnie. Als
steunfractielid ondersteunt hij de fractieleider in
de Staten van Noord-Brabant waar het kan. “De
ChristenUnie is de enige partij die consequent
durft te zeggen: het gaat om mensen, ieder mens
doet ertoe. Het begin van het leven doet ertoe en
het einde ook. Een vrouw in het bordeel in Amsterdam doet ertoe. Niet stigmatiseren door haar een
hoer te noemen, want misschien is ze wel gewoon
kleine Willemijntje die door haar moeder aan
volwassen mannen werd verkocht. De taak van de
overheid is om faciliteiten te bieden. De taak van
ons als kerk, en gewoon als mens, is om te luisteren. Eindeloos te luisteren.”
Al die verhalen die hij in de loop der jaren heeft
gehoord blijven Van Grinsven bij. “Ik neem ze niet
mee naar huis. Bewust niet. Wat mensen mij vertellen moet vertrouwelijk blijven. Dat vertel ik dus
aan niemand. Maar soms moet ik het wel een plek
geven voor mijzelf. Dan ga ik wandelen. Door de
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UP DA TE: HE T CO RO NA VIR
US

Het interview dat we met John
van Grinsven hadden, was kort voor de uitbraak
van het coronavirus. We belden hem op om te
vragen wat dit virus
voor effect heeft op de dak en
thuislozen.

stad of in het bos. Dan loop ik leeg en neem
ik het niet mee naar huis. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Soms ga ik naar de abdij om stil
te vallen. Het puin dat je vindt op weg naar je
binnenste kan er dan uit. Vooroordelen, het zeker
willen weten, niet toe willen geven, vul maar aan.
Daar moet je mee oppassen. Door weer zo blanco
mogelijk te worden, kun je op de beste manier
zorgen voor de mensen op straat.
N ONNE N
Voor dat straatpastoraat waren vroeger de
nonnen. In Den Bosch zie ik het oude klooster
nog staan als een stevige veste, maar de zusters
wonen hier niet meer.
John van Grinsven preekt als diaken regelmatig
op zondag, maar dat is in een andere parochie.
“Mijn kinderen hebben mij leren preken. Geen
bombastische taal gebruiken maar de richting
van de Bijbel praktisch maken in het dagelijks
leven. Gij zult niet stelen is ook: Gij zult geen
t-shirts van vijf euro kopen waar mensen voor
hebben geleden. En Gij zult niet doden is ook:
Gij zult niemand verniksen.

“De straten zijn leger. Normaa
l zie ik overal mensen met een huisvesting- of vers
lavingsprobleem
maar nu zijn er maar weinig. Waa
r ze nu zitten,
weet ik niet . De nachtopvang is
nog steeds open,
er is alleen een extra locatie inge
richt zodat er
meer afstand tussen de mensen
kan bestaan.
Ik maak me wel zorgen om de
thuislozen die
anderen om geld vragen. Ze kom
en zo dichtbij,
stel dat zo iemand besmet is, dan
kan hij het virus
makkelijk verspreiden.
Aan de andere kant zie ik ook
iets moois ontstaan
uit deze situatie. Mensen kijke
n meer naar elkaar
om, zijn zich meer bewust van
wat hun keuzes
betekenen voor de wereld. Ik hoo
p dat we dat na
deze crisis vasthouden.
Of ik nog steeds mijn dagelijkse
rondje loop?
Jazeker, ik wil gezond blijven.
Lichamelijk én
geestelijk en daarom sta ik dag
elijks even stil
bij deze tekst uit Jeremia 17:
Gezegend wie op de HEER vertr
ouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan
water,
zijn wortels reiken tot in de rivie
r.
Hij merkt de komst van de hitte
niet op,
zijn bladeren blijven altijd groe
n.
Tijden van droogte deren hem
niet ,
steeds weer draagt hij vrucht.
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Klein clubje met
een grote ambitie
Het pas gerenoveerde gemeentehuis in Hengelo ademt oud en nieuw.
Vervlogen jaren en zicht op de toekomst. Het nieuwe deel gaat niet naadloos
over op het oude. Een glazen brug bewaart een eerbiedige afstand voor de
herinneringen van weleer. In eerste instantie zou je denken dat de jonge
Susanne van den Beukel en Herman Groeneveld niet zo passen bij deze echo’s
uit het verleden. Maar als de twee met elkaar in gesprek gaan, blijkt hun
frisse blik juist nog meer kleur toe te voegen.
Tekst en foto’s: Joke Troost
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“Ik vond de
ChristenUnie een
Gideonsbende. Daar
wilde ik deel van zijn.”

H

erman: “Jij bent echt een heel spontane
persoonlijkheid die heel makkelijk aansluiting vindt bij de zittende raad. Maar ik heb
je daar doorheen juist leren kennen als iemand die
ervoor gaat, je geeft altijd 130%. Je bent zo goed
voorbereid op álle dossiers. En dat kan misschien
ook niet anders, met jouw achtergrond.”
K IPPE NVE L
Susanne: “Ik denk inderdaad wel dat mijn afkomst
ook nu nog een rol speelt. Ik kom uit voormalig
Oost-Duitsland. De muur viel toen ik veertien was,
dus ik heb het allemaal heel bewust meegemaakt.
Ik kan daar nu nog emotioneel van worden. Mijn
ouders waren geen lid van de partij en dat maakte
het leven niet makkelijk. Toen de muur viel, was
het bij ons echt feest, maar ook enorm wennen. In
het begin had ik hoofdpijn van het boodschappen
doen, zoveel keuzes, zoveel prikkels. Ooit dacht ik
dat mijn Duitse achtergrond een belemmering zou
zijn, maar nu is het voor mij als EUREGIO-raadslid
een kracht!
	
EUREGIO is een Nederlands-Duitssamenwerkingsverband, waarbij
129 steden, gemeenten, Kreisen en
Waterschappen uit het grensgebied
zijn aangesloten.

Ik heb uit mijn Duitse jeugd meegenomen hoe
kostbaar en waardevol vrijheid is, ook toen ik
verhuisde naar Nederland. Ik krijg kippenvel als
ik het zeg. Dat is de grote waarde van democratie.
Dat je je mond open mag doen en dat je je mag
inzetten voor gerechtigheid. Dat is zo’n kans! Ik
vond de ChristenUnie een Gideonsbende. Daar
wilde ik deel van zijn.”
GOD I S E R B I J
Herman: “Ik weet nog hoe dat toen ging, toen
je voor het eerst aanschoof bij het bestuur.
Fantastisch!” Susanne: “Ik verveelde me te pletter.
Gelukkig mocht ik mee met werkbezoeken en dát
vond ik fantastisch. Toen ik een keer op bezoek was
bij de fractie, is het snel gegaan. Al snel werd me
gevraagd om me verkiesbaar te stellen. Niet op
plek drie of vier, maar als lijsttrekker! Ik had geen
idee wat een motie of amendement was, dus dat
was even slikken. Ik heb daarover gebeden. En nu
word ik weer emotioneel, want ik heb God nog
nooit zo duidelijk horen praten. Ik zei: “Ik ben te
jong en ik ben geen politicus.” Op dat moment was
ik opgeleid als kerkorgelbouwer en restaurateur en
ik dacht dat ik te weinig wist om de politiek in te
kunnen. Toen kreeg ik de tekst uit Jeremia: Je bent
niet te jong, doe wat ik je opdraag. Ik wist: God
is erbij. Gelukkig heeft de ChristenUnie landelijk
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Hengelo

Zwolle

OVERIJSSEL
Almelo

Deventer
HENGELO

Enschede

Hengelo is een gemeen
te in de provincie
Overijssel en ligt dichtb
ij de Duitse grens.
De gemeente telt me
er dan tachtigduizend
inwoners. De raad hee
ft zevenendertig zetels
waarvan de ChristenU
nie er één heeft.

geholpen met allerlei cursussen waardoor ik
helemaal opgeleid werd.”

‘“We zijn maar
een klein clubje
maar met een
grote ambitie
en daar moet
je soms voor
vechten.”
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Ze vervolgt: “En ik heb Herman als
sparringsmaatje. Dat is een zegen. Ik ben
bijvoorbeeld heel blij dat jij de fractievergaderingen
voorzit, je bent de rust zelve. We kunnen heel goed
inhoudelijk overleggen maar je durft me ook een
spiegel voor te houden en me scherp te houden.
En je komt gewoon sneller to the point.”

Herman: “Dat is ook wel eens onze valkuil. We
richten ons echt op de inhoud. We zitten hier voor
Hengelo, om de stad verder te brengen. Daarbij
hebben we niet altijd oog voor het politieke spel
dat daarbij hoort. Er was hier tijdens de vorige
raadsperiode veel onderlinge kift omdat de
Hengelose raad erg veel partijen kent. Vanaf het
begin hebben wij tegen elkaar gezegd dat we daar
niet aan mee willen doen. Tegelijk schuurt dit wel
eens wanneer we ons willen profileren.”

V E RSCH RIKKE LIJK V E E L LOL

Susanne: “Je wilt vanuit je christen-zijn bescheiden

Herman: “Vergeleken met jou is dat ook
niet zo moeilijk. We hebben als fractie ook
verschrikkelijk veel lol samen. Ik denk dat het
komt omdat we allemaal mensen-mensen zijn.
Ook Lydia bijvoorbeeld, één van onze andere
fractievertegenwoordigers.”

en integer zijn maar tegelijk is het wel politiek. Je
moet zichtbaar zijn. We zijn maar een klein clubje
maar met een grote ambitie en daar moet je soms
voor vechten. Na de verkiezingen waren we de
kleinste partij. Ik moet dan echt onthouden dat ik,
zelfs al zit ik daar alleen, we dezelfde rechten en
plichten hebben als de grote fracties. Ik merk wel
dat we heel goed ons huiswerk moeten doen om
de meerderheid mee te krijgen.”

Susanne: “Ja! Zij heeft echt oog voor het omzien
naar elkaar. Ze komt uit de zorg en dat merk je. We
kunnen hier de portefeuilles heel goed verdelen en
zijn tijdens het fractieoverleg met een gemengd
gezelschap van zes mensen. Dat is heel goed.
Naast het inhoudelijke overleg heb je het gevoel
dat je er niet alleen voor staat.”

Herman: “Ja dat denk ik ook. Als wij als kleine
fractie met iets komen dan zorgen we ervoor dat
het staat als een huis. En in de praktijk zien we dat
dat effect heeft.”

GROETEN UIT

Susanne: “Zo ben ik nog steeds heel blij met de
motie over de aanpak van eenzaamheid die we
in november 2018 hebben ingebracht en die
bijna unaniem is aangenomen. Dat is natuurlijk
fantastisch! Of de unaniem aangenomen motie
rondom toegankelijkheid, of onze inspanning
rondom het verbod van lachgas.”
Herman: “We zijn ook penvoerder van de motie
spoorfietsen geweest. Dat is een beetje mijn
thema, het ruimtelijk domein. Er liep een oude
spoorlijn waar vroeger zouttreinen reden. Die
spoorlijn is heel lang buiten gebruik geweest.
Er is toen een lokaal initiatief ontstaan om met
van die spoorfietsen het oude spoortracé nieuw
leven in te blazen. Het schoolvoorbeeld van een
idee van onderop en een initiatief waar mooie
verbindingen worden gelegd tussen toerisme,
natuurontwikkeling en cultuurhistorie. Daar moet
je instappen als gemeente en dus hebben we dat
vanuit de raad opgedragen aan het college. Het
helpt dat ik, voor ik ondernemer werd, jarenlang bij
de gemeente heb gewerkt en dus ook de ‘andere’
kant ken.”
Susanne: “Zo kunnen we toch echt wat bereiken,
ook als kleine fractie. Ik moet even terugdenken
aan de verkiezingen. We hadden gehoopt op twee
zetels en dat lukte niet. Ik had het daar die avond
echt moeilijk mee omdat ik wist: ik moet het in mijn
eentje doen. Maar in deze fractie kan ik dat op tafel
leggen. In alle openheid. We zijn op een goede
weg ook al is deze niet vrij van drempels. Maar het

eukel
Susanne van den B
RAADSLID

Leeftijd: 44
Gezinssamenstelling: Getrouwd,
twee zonen (13 en 9)
Levensmotto:
“Misschien is er geen gevoel dat groter
geluk geeft dan dat men voor andere
mensen iets kan betekenen.”
D. Bonhoeffer

d
Herm an Groen vel
F R A C T I E V E RT EGE N WOOR D I GE R

Leeftijd: 42
Gezinssamenstelling: Getrouwd,
drie kinderen (15, 13 en 12)
Levensmotto:
Optimisten zitten er net zo vaak naast als
pessimisten maar zijn een stuk gelukkiger.

is de moeite waard. We zitten nog vol met ideeën
en houden met een lach en een traan vast aan ons
grotere doel.”
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NIEUWS

Nieuws
uit het land
AMSTERDAM
Don Ceder, advocaat en gemeenteraadslid
namens de ChristenUnie in Amsterdam, luidt de
noodklok voor duizenden ongedocumenteerde
Amsterdamse gezinnen die door de coronacrisis
in de problemen zijn gekomen. Deze groep komt
niet in aanmerking voor overheidssteun, maar
ze moeten wel de huur en vaste lasten betalen.

“
Een stille ramp voltrekt zich in AmsterdamZuidoost. Mijn telefoon staat roodgloeiend. Elke
dag vragen tientallen gezinnen om juridische hulp
omdat ze uit hun huis gezet dreigen te worden”.

Beluister het interview

dat hij hierover gaf bij Dit Is De Dag
via christenunie.nl/amsterdam

ROT TERDAM
De combifractie van de ChristenUnie-SGP
in Rotterdam is een speciale webpagina gestart met een handig overzicht van allerlei
lokale initiatieven van hoop en verbinding
waar Rotterdammers tijdens de coronacrisis gebruik van kunnen maken.
 ekijk het overzicht via
B
christenunie.nl/rotterdam

THOLEN
De ChristenUnie-fractie in de gemeente
Tholen heeft speciale aandacht gevraagd
voor de grote druk op mantelzorgers.
Dagbesteding, dagopvang en respijtvoorzieningen zijn door de crisis dicht, zodat
mantelzorgers 24 uur per dag verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun
hulpbehoevende dierbare.
Lees meer op christenunie.nl/tholen
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TWENTERAND
In de gemeente Twenterand is Martha
van Abbema doordeweeks wethouder
namens de ChristenUnie, maar na het
uitbreken van de coronacrisis heeft
ze, nog altijd BIG-geregistreerd, ook
haar oude vak tijdelijk weer opgepakt
en verpleegt ze nu ieder weekend
coronapatiënten in Oss (NoordBrabant).

“
Mensen zijn verstoken van contact met familieleden. Je probeert dus ook een stukje gezelligheid
te brengen, een spelletje met ze te spelen én
natuurlijk helpen met beeldbellen.”

Lees een interview

dat Tubantia met haar had via
christenunie.nl/twenterand

HEERDE
Burgemeester Jacqueline Koops (ChristenUnie) van de gemeente Heerde moest
enkele weken thuis blijven omdat ze zelf
werd getroffen door het coronavirus.
 et blad Eva interviewde haar
H
over het ziekteproces, te lezen via
christenunie.nl/jacquelinekoops

ED E
Arie Barendrecht, voormalig bestuurslid van de ChristenUniejongeren van PerspectieF en betrokken bij de ChristenUnie in
Ede, werkt als verpleegkundige op de IC.

APELDOORN
In Apeldoorn heeft de lokale afdeling
van de ChristenUnie – net zoals
tientallen andere lokale afdelingen
– zich aangemeld voor het initiatief
#NietAlleen.
 ees er meer over via
L
christenunie.nl/apeldoorn

“Een nummer als ‘Houd vol’ van Kees
Kraaijenoord geeft me dan wel moed
om door te gaan met wat ik doe. En
daarom bid ik maar dat ik de juiste
woorden mag spreken tegen familieleden van mijn patiënten en of God
me wil helpen om mijn werk zo goed
mogelijk te doen.”

Op de site van de EO


vertelt hij over hoe hij deze tijd beleeft,
lees het via christenunie.nl/ariebarendrecht
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Bid & werk

Achter de schermen bij de Dag van
Nationaal Gebed & #Nietalleen
Het idee voor de Dag van Nationaal Gebed (18 maart 2020) ontstond ‘in
de boezem van de ChristenUnie’, zei Gert-Jan Segers. En omdat bidden
en werken onlosmakelijk verbonden zijn, zeker in coronatijden, vloeide
het initiatief #Nietalleen haast als vanzelf uit de landelijke gebedsdag
voort, vertelt Mark de Boer, interim-directeur van het partijbureau van de
ChristenUnie. “Er is een reuzensprong gemaakt in het elkaar vinden in waar
het echt om gaat.” Lees mee met Mark hoe deze bijzondere initiatieven in
slechts enkele dagen ontstonden.
Door: Mark de Boer, Foto’s: EO/Willem Jan de Bruin
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Mark de Boer
Donderdagochtend 12 maart
lak voor de intelligente lockdown, kreeg
ik een mailtje van Peter van Dalen, onze
Europarlementariër, vanuit Brussel. Hij schreef
aan een aantal mensen dat het qua coronacrisis
de verkeerde kant op ging, en of het een goed
idee was om de handen ineen te slaan en samen
in gebed te gaan. Ik informeerde wat in het rond.
MissieNederland voelde meteen dezelfde urgentie
en wilde meedoen. Daarop benaderde ik de EO,
die enthousiast meteen hun kapel, vaak in gebruik
als tv-studio, aanbood als opnamelocatie – dat de
Dag van Nationaal Gebed digitaal moest, stond
uiteraard al snel vast. Een dag later hadden we

V

een alliantie gesloten met MissieNederland, de
EO, de PKN, de Raad van Kerken in Nederland en
Groot Nieuws Radio. Vanaf dat moment hadden
we een gezamenlijke missie. Ik was enthousiast.
Tegelijk dacht ik: maar wat gaan we dan precies
doen?

Vrijdagochtend 13 maart
Op mijn kamer op het Partijbureau. Een paar
dagen eerder had ik op de Facebookpagina van
Marc van der Woude van Joel News een e-boekje
gevonden over de vraag hoe de Vroege Kerk
met grote epidemieën omging. Al lezend viel het
kwartje. Marc noemt drie concrete dingen die we
kunnen doen: kalm blijven, omzien naar anderen
en het Koninkrijk van God zoeken. Dat bleef bij mij
haken. Wat nu als we de gebedsdag in deze drie
blokken verdelen? Eerst bidden we voor onszelf en
onze zorgen, dan voor onze naasten en directe
omgeving en daarna voor het grote plaatje? In
de digitale vergadering deze morgen, met alle
partners, besloten we
om woensdag 18
maart tot Dag van
Nationaal Gebed
“Ik was
uit te roepen en in te
delen in drie centrale
enthousiast.
gebedsmomenten:
Tegelijk dacht
09.00, 12:00 en
ik: maar wat
15:00, en om 19:00
‘s avonds een
gaan we dan
afsluitend moment.
precies doen?”
En al brainstormend

kregen de gebedsmomenten steeds meer invulling
met een presentator, sprekers die de breedte van
de kerk vertegenwoordigen, muzikanten – die
waren er genoeg, sinds alle optredens vanaf dat
weekend massaal waren afgelast – en gasten uit
het werkveld.

Zaterdagavond 14 maart
Thuis op de bank. Ik zat net wat uit te blazen
toen de telefoon ging: Tiemen Westerduin
van Compassion. “Fantastisch, dat bidden,”
zei hij, “maar daar laten we het natuurlijk niet
bij.” Uiteraard niet, zei ik, er moet een vervolg
komen. Bidden én werken. Tiemen vertelde van
zijn idee om een platform te creëren waar zowel
hulpvragers als kerken zich verzamelen, met één
website en één telefoonnummer. Een dag later
spraken we via Zoom met diverse organisaties
over dit initiatief. In die meeting bedachten we
de naam #Nietalleen en nog tijdens het gesprek
claimden de communicatiemensen van de EO de
domeinnaam nietalleen.nl. De PKN had inmiddels
het noodnummer 0800-1322 in het leven geroepen.

Maandag 16 maart
Twee dagen voor de Dag van Nationaal Gebed.
Bij de EO vergaderden we als productieteam voor
het eerst in levenden lijve maar ‘coronaproof’ op
anderhalve meter afstand aan een grote tafel.
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Ondertussen was ook #Nietalleen
flink opgeschoten. De website
stond klaar en er waren logo’s en
banners. We konden woensdag
lanceren.

Woensdag 18 maart
De grote dag. Tijdens de uitzendingen
op de Dag van Nationaal Gebed
volgde ik het gebeuren vanuit de
coulissen. Een paar momenten
ontroerden me, zoals het gebed van
ds. Mirjam Kollenstaart die heel eerlijk
haar eigen angst en onzekerheid benoemde.
Een bijzonder moment, door niemand voorzien,
We begonnen met gebed, wat ieder op zijn of
haar eigen manier deed, en dat was een moment
waarop ik meteen proefde: dit, ons geloof in God,
is wat ons verbindt, het is zo passend om dit nu te
doen... We werkten via een Google Drive-bestand
en een WhatsApp-groep. We zouden uitzenden via
YouTube, maar ik ontdekte dat het alles had van
een tv-productie; ik leerde over call sheets, cues,
regiekamers, visagie, autocue, de hele mikmak.
Fantastisch. In twee dagen hebben we met AlbertJan Schol, eindredacteur namens de EO, de
productie in elkaar gezet. Ondertussen
werd net zo hard gewerkt aan #Nietalleen.
Ook daarvoor was een WhatsAppgroep gemaakt die de hele dag
door piepte.Gert-Jan Segers bracht
die dag zowel de Dag van Nationaal
Gebed als #Nietalleen op verschillende momenten
in de media naar voren. Het gesprek met hem
en Op1-presentator Erik Dijkstra over bidden en
werken vond ik fascinerend. Gert-Jan focuste op de

gebeurde tijdens de uitzending van 15.00 uur met
Tiemen Westerduin. Eigenlijk zou Tiemen zeven
uur ’s avonds komen, maar om agendatechnische
redenen van de gasten moesten we hem
’s middags laten komen. Op dat moment was
Matthijn Buwalda de muzikant van dienst. Last
minute gaf hij aan toch een ander nummer te
willen zingen, namelijk ‘Je draagt het niet alleen’.
Daarmee opende hij de uitzending, waarna
Tiemen – die niet wist welke muziek gespeeld
zou worden – even geëmotioneerd raakte; hij
zou daarna namelijk #Nietalleen lanceren. Een
prachtig, authentiek moment. Daarna ging de site
live en was het project gelanceerd.

koppeling tussen bidden én iets doen, maar Erik
vond dat bidden uiterst interessant.

in de persberichten stond.) Een mevrouw zei met
een prachtig, Surinaams accent: ‘Ik wil jou een
bemoediging geven’, waarna ze psalm 91 citeerde.
God zal je zegenen, was de boodschap. ‘Met wie
sprak ik?’, vroeg ik nadien. ‘Met mevrouw Van der
Linden, ik ben 76 en ga de hele dag meebidden’.
Heel tof.
Aanvankelijk was het idee om de Dag van
Nationaal gebed ‘s avonds met gebed af te sluiten
in de radiostudio van Groot Nieuws Radio. Echter:
in de loop van de dag was iemand die de studio
had bezocht ziek geworden, dus was die locatie
geen optie meer. Daarom vroeg radiopresentator
Thijs Noorlandt of ik met twee anderen een gebed

bekijk h
op: christet fragment
enunie.nl/
op1

Dinsdag 1 7 maart
Een bijna leeg EO-gebouw. Langzaam maar
zeker vulde het overzicht met sprekers en gasten
zich. Een EO-redacteur hielp vanuit huis bij het
voorbereiden van alle gesprekken. Hij belde onder
andere met priester Antoine Bodar in Rome, één
van de sprekers, die hem vertelde dat hij nu liefst
een hondje had gehad, omdat hij dan vaker
naar buiten zou mogen in gesloten Rome. Om
19 uur konden we de laatste gast bevestigen.
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A L L E E N M ET GOD
Een ander moment dat ik niet snel zal vergeten
was die ochtend. We hadden net de eerste live
uitzending gehad en te midden van alle drukte
en stress werd ik gebeld door een onbekend
nummer. (Later ontdekte ik dat mijn 06-nummer

ACHTER DE SCHERMEN

wilde opnemen in een van de studiohokjes
bij de EO. Dat moment, in zo’n geluidsdicht
coconnetje, heb ik als heel bijzonder ervaren;
even was ik, middenin zo’n hectische dag, alleen

n.
dt: nood leert bidde
“Het spreekwoord lui
initiatie ven zien
Dat heb ik bij beide
e zin van het woord.”
gebeuren in de goed
met God. De twee andere bidders hadden een
vergelijkbare ervaring. We sloten af met het
lied ‘Houd vol’ van Kees Kraayenoord, ook zo
passend in deze tijd, en tegelijk een moment van
ontlading voor ons als organisatie.

Woensdag 15 april
Vier weken na de Dag. Nog steeds kijk ik af en
toe verwonderd naar wat er in die paar dagen
vorige maand in gang is gezet. Van nature
ben ik niet zo’n bidder, maar gelukkig geloof
ik dat bidden en werken in elkaars verlengde
liggen; God dienen is je naaste dienen, en vice
versa: je naaste dienen is God dienen. Wat dat
betreft passen de Dag van Nationaal Gebed en
#Nietalleen ook naadloos bij elkaar, het zijn twee
kanten van dezelfde medaille.

Dag van Nationaal Gebed:
Er zijn 2,5 duizend gebedsverzoeken
ingediend via de digitale gebedsmuur op onze site, en volgens een
grove telling zijn zo’n honderdduizend mensen op de gebedsdag betrokken geweest door de livestream
te bekijken of te luisteren naar
GrootNieuwsRadio.

#Nietalleen is sinds de lancering alleen maar
groter geworden. De EO heeft er een dagelijks tvprogramma aan gekoppeld, gepresenteerd door Bert
van Leeuwen. Veel van onze lokale ChristenUnieafdelingen zijn aangesloten en bieden praktische hulp
of vormen de verbindende schakel naar de lokale
overheid. De hulpaanbieders meldden zich redelijk
snel, maar de drempel om hulp te vragen bleek de
eerste dagen best hoog. Nu de epidemie langer
aanhoudt, komen de vragen vanzelf en veranderen
ze van karakter. Eenzame mensen weten vaak toch
nog een netwerk te creëren, terwijl zoiets als druk op
relaties en gezinnen een groeiend probleem is.
Het spreekwoord luidt: nood leert bidden. Dat heb ik
bij beide initiatieven zien gebeuren in de goede zin
van het woord. Ik heb bij alle partijen de urgentie en
het verlangen geproefd om samen God te zoeken,
juist nu. Dat bracht een enorme eenheid. In normale
tijden willen diverse christenen nog weleens langs
elkaar heen leven, maar nu was het alsof er in razend
tempo een reuzensprong werd gemaakt in het elkaar
vinden in waar het echt om gaat. Als ChristenUnie
zijn wij letterlijk een unie van christenen uit de volle
breedte van de christenheid. In onze genen zit dat
we vanuit het hart van ons christen-zijn ons land en
elkaar willen dienen, in afhankelijkheid van God.
Daarom was onze betrokkenheid bij dit initiatief ook
vanzelfsprekend. En tegelijkertijd is het heel bijzonder
om het van zo nabij mee te mogen maken.

#Nietalleen: Er zijn ongeveer 1400 initiatieven aangemeld. Op het moment van schrijven (half april, red) hebben 3541 mensen
contact opgenomen met #Nietalleen. Van
hen hadden er 2151 een hulpvraag. Bijna de
helft hebben we kunnen koppelen aan een
lokaal initiatief (1264). Anderen belden om
hun verhaal te doen (1615). Verder had een
deel van de bellers en mailers een opmerking
of vraag over #Nietalleen of belden om hun
aanbod te delen (622). Veel hulpvragen gaan
niet centraal maar lopen lokaal direct via het
netwerk van aangesloten initiatieven.
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INTERVIEW

‘M igranten
verrijken
de partij
’
JOËL VOORDEWIND IN GESPREK MET SAMUEL LEE

Dit voorjaar was dr. Samuel Lee – Theoloog des Vaderlands – samen met Joël
Voordewind gastspreker in Rotterdam bij de bijeenkomst ‘Veelkleurige politiek’,
georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. “Gods
akker is groter dan onze vierkante meter in Den Haag.”
Tekst: Wilfred Hermans, Beeld: Anne-Paul Roukema

W

e ontmoeten elkaar begin maart in de
Volle Evangelie Gemeente De Schutse in
Rotterdam. Lee introduceert zichzelf tij-

dens de fotoshoot voorafgaand aan het gesprek als
pinksterman. Met een kanttekening. “Ik ben tegen
de uitwassen zoals het welvaartsevangelie of leiders
die zich verrijken.” Voordewind: “Dus jouw huis is
niet duurder dan zes ton.” Lee: “Haha, nee, ik heb
een klein appartementje.”
Kennen jullie elkaar?
Voordewind: “Alleen uit de media.”
Lee: “Ja, we ontmoeten elkaar voor het eerst.”
Voordewind: “Terwijl we toch veel raakvlakken
hebben. We zijn allebei opgegroeid in de Bijlmer.
Mijn vader was dominee in Amsterdam en evangeliseerde in de jaren zeventig onder de hippies. Als
kinderen hielpen we mee met brood en soep rond-

26

brengen.” Lee: “In de Bijlmer ontstond mijn liefde
voor Nederland. Ik werk er nog steeds.”
Hoe bevalt de titel Theoloog des Vaderlands u?
Lee: “Heel goed. De afgelopen 26 jaar heb ik veel
in de migrantengemeenschap gewerkt, en als
Theoloog des Vaderlands kom ik meer in contact
met Nederlanders én niet-gelovigen. Dat is boeiend en leerzaam. Als Theoloog des Vaderlands kan
ik nog beter gehoor geven aan mijn roeping om
een bruggenbouwer te zijn en de dialoog aan te
gaan. Ik ben van nature zachtaardig en houd niet
van debatteren, wel van dialogen. Een debat is iets
westers, afkomstig uit de Griekse cultuur. Ik kom uit
een poëtencultuur. Poëten houden van de dialoog,
met een beetje wijn. Een debat is tegenwoordig
vaak junkfood geworden, met snelle oneliners
waarmee je de ander goedkoop afserveert.

Va de rla n d s
“A ls T he o lo o g de s
e ho o r ge v e n
g
r
te
e
b
g
o
n
ik
n
a
k
m ee n
a a n m ij n ro e p in g o
z ij n ”
b ru g ge n b o u w e r te
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INTERVIEW

‘‘Naastenliefde
betekent niet
dat je de één
wel helpt en
de ander niet.”
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Overigens noem ik mezelf Theoloog van de Straat,
omdat ik juist bij die groep betrokken wil zijn.
Daarom bezocht ik voor mijn eerste werkbezoek
het aardbevingsgebied in Groningen. In één van
de huiskamers leek het alsof er een granaat was
ontploft. Ik had besloten niet te preken, alleen te
luisteren, luisteren naar mensen en hun verhalen.
Dat noem ik de theologie van oprechte betrokkenheid. In Groningen leerde ik dat je pijn en verdriet
nooit mag relativeren; elke pijn staat op zichzelf.”

ik het Nieuwe Testament aanschaffen’. In die zin
probeer ik bruggen te bouwen. Dat hoeft niet met
een bordje ‘Ik ben christen’ om je nek, laat het maar
gewoon zien door hoe je leeft. Ik ben geen fanatiek
evangelist, eerder een strateeg.”

Joël, herken je daar iets van in jouw werk?
Voordewind: “Ja, daar voel ik in mee. Bij asielzoekers, maar ook in het buitenland bij vervolgde
christenen of in het Midden-Oosten. Vaak word ik
uitgenodigd om in zaaltjes officiële verhalen aan

Dr. Lee, kunnen christenen volgens u via de politiek
het verschil maken? Wat ziet u als kansen, of valkuilen? Heeft u zelf politieke ambities?
Lee: “Ik ben geen lid van een politieke partij omdat
ik vrij wil zijn mijn ideeën te delen. Theologen
moeten naar God en naar mensen luisteren, terwijl
politici ook besluiten moeten nemen. Christenpolitici kunnen wel degelijk het verschil maken, ja.
Wel wil ik christelijke politieke partijen oproepen,
zoals ik vaker doe: raak je christelijke ziel niet kwijt.

te horen, maar het liefst ben ik op reis om het echte
verhaal te horen. Goed luisteren kan vaak al een
begin van de oplossing zijn.”
Tegen zijn gesprekspartner: “Krijg je als Theoloog
des Vaderlands eigenlijk veel uitnodigingen en hoe
maak je daar een selectie in?”
Lee: “Ik onderzoek mijn hart, of ik er iets voor voel.
En ik geef veel interviews, het liefst geschreven
interviews; die blijven langer bestaan en zijn terug
te vinden. Ook spreek ik graag met seculiere media.
De Volkskrant interviewde me bijvoorbeeld over de
Bijbel. Dat sloeg zo positief aan dat iemand me
later op straat aanhield: ‘Bent u die meneer van
dat interview over de Bijbel in de Volkskrant? Ik
geloof niet, maar door uw interessante uitleg ga

Wees barmhartig, heb je naaste lief. Naastenliefde
betekent niet dat je de één wel helpt en de ander
niet; Jezus’ naastenliefde is all inclusive. Houd én
van een vluchteling, én van iemand die afhankelijk
is van de Voedselbank. Vecht voor de rechten van
christenen, maar ook van niet-christenen. Goedkoop populisme zet mensen tegenover elkaar;
kies je A, dan ben je tégen B. Als volgeling van
Jezus ben ik daartegen. Als je weet wat je identiteit
is, word je nooit bedreigd door iemand met een
andere identiteit. Christenen die bang zijn voor de
islam, moeten eerst naar zichzelf kijken; kennen zij
hun identiteit wel? Ooit wilde ik geen contact met
moslims, maar mijn hart is veranderd, ik zie hen nu
als mijn naasten en vrienden.

INTERVIEW

‘Juist in de grote
steden zie ik veel

nieuwe vormen
van kerk-zijn’

De kerk in Nederland verandert. Hoe ziet u,
te houden met comedians, rappers, veel eten en
dr. Lee, de toekomst van de kerk? En wat
muziek. Met als doel om juist náár de migranten
voor rol spelen nieuwe christenen uit de
toe te gaan, in plaats van te verwachten dat ze
rest van de wereld daarin?
naar ons toe komen. We wilden de partij verrijken
Lee: “Allereerst wil ik zeggen: migrantenchrismet de diverse culturen die hier waren neergestretenen vormen geen nieuw fenomeen, al wekken
ken en hebben hun problemen geïnventariseerd,
recent veel christenen de indruk alsof ze een
wat toen tot een politiek manifest heeft geleid. Dat
openbaring hebben gekregen dat er überhaupt
pionieren heeft onder andere opgeleverd dat onze
migrantenchristenen zijn. In 2000 heb ik politieke
congressen veelkleuriger zijn geworden, en dat er
partijen uitgenodigd voor de lancering van mijn
meer politiek talent met een migratieachtergrond
boek Blessed Migrants. Ook de
zoals Don Ceder op onze kandidaChristenUnie, maar niemand
tenlijsten staat. Maar daar kunnen
“Goedkoop
kwam. Tegenwoordig is er veel
we nog veel meer in groeien.
populisme zet
meer interesse van de politiek
voor dit onderwerp. Wat betreft de
mensen tegenover De recent verschenen bundel
toekomst: migrantenchristenen
Beelddragen; de wereldkerk en
zijn een spiegel voor Nederlandse
haar politieke opdracht van Madelon
elkaar; kies je A,
christenen, maar tegelijk zijn we
Grant van het Wetenschappelijk
dan ben je tégen B. Instituut is verder een goed initiaéén. Ik denk dat we steeds meer
gaan samenwerken, ondanks
tief om een nieuw actieplan op te
Als volgeling
de verschillen. Het christendom
zetten. Dat er steeds meer christenen
in Nederland zal niet sterven,
met een migratieachtergrond actief
van Jezus ben ik
maar een andere vorm krijgen. Of
zijn voor de ChristenUnie verrijkt de
daartegen.”
migrantenchristenen dé redding
partij. Door hen zien we meer van de
zijn? Niet per se.”
veelkleurigheid van God dan via ons
Voordewind: “Juist in de grote steden zie ik veel
Nederlandse kopje koffie met een plakje cake en
nieuwe vormen van kerk-zijn. Ik spreek liever niet
strak geleide vergaderingen waar geen muzieknoot
over migrantenkerken, maar over internationale
te horen is. Daarbij moeten we niet alleen naar de
kerken; in onze Vineyard Gemeente hebben we
migranten toe, maar ook bereid zijn onze om over
zo’n veertig procent internationale bezoekers.”
onze eigen tradities heen te stappen. Bijvoorbeeld
Lee: “Ik vind het wel problematisch dat de term
door op een partijcongres meer te variëren in de
‘internationale kerken’ vaak wordt gebruikt als het
vormen en de liederen die we zingen. Samuel Lee
over kerken vol succesvolle expats gaat, terwijl we
lacht gul. Gevraagd naar de reden: “Als pinksterbij de term ‘migrantenkerk’ eerder denken
man wil ik laatste tijd júist die rustige liederen. Ik
aan de christenen uit ontwikkelingslanden.”
word elke zondag bijna doof van onze keiharde

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

muziek, haha—ik word oud denk ik!”
De ChristenUnie probeert al jaren om migrantenchristen bij de partij te betrekken; eerst katholieken, nu ook christenmigranten. Hoe staat het
ervoor, Joël?
Voordewind: “We vinden dit inderdaad al jaren een
belangrijke prioriteit, we willen de naam ChristenUnie ook eer aan doen. In het verleden heeft de
partij zich daarom ook uitgesproken voor meer diversiteit op alle niveaus van de ChristenUnie. Cynthia Ortega-Martijn was ons eerste Kamerlid met
een migratieachtergrond, zij zat in de Tweede Kamer van 2006 tot 2012. In 2002 zijn Cynthia, Marcello Stewart en ik begonnen met de ‘Werkgroep
Multicultureel’ om door heel Nederlands talkshows
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ADVERTENTIE

Deborah:
‘Op het project heb ik
tenminste eten’

Word deel van haar verhaal: hetgebeurt.nu
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* Online

partijbijeenkomst
Ter vervanging van het
partijcongres van 18 april
Kijk voor meer informatie op
www.christenunie.nl/congres
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“Het hoopvolle initiatief #Nietalleen
geeft licht in deze donkere tijd.
Het laat iedereen weten, wie je ook
bent, wat je ook gelooft, hoe je er ook
aan toe bent: je staat er niet alleen
voor. Meld je aan als je hulp kunt
bieden of juist hulp nodig hebt.”

Gert-Jan Segers
ChristenUnie

Ga naar nietalleen.nl
of bel 0800-1322

#Nietalleen verbindt honderden lokale en kerkelijke
hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. #Nietalleen
wordt gecoördineerd door PKN, EO, ChristenUnie en 4M.
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“Laat jongeren meedoen,

anders raak
je ze kwijt.”

GERT-JAN SEGERS IN GESPREK MET CHRISTENUNIE-JONGEREN

De strijd tegen moderne slavernij

Stieneke van der Graaf in gesprek met Caroly Houmes

Groeten uit... Eemsdelta

Kromme stokken, rechte slagen

“We laten zien
dat het wel zin

heeft om je stem
te verheffen en
actie te voeren.”

De kracht van een betrokken leerkracht
Een hoopvol verhaal
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VOORWOORD

Beste ChristenUnie-vrienden,
Het nieuwe politieke seizoen is weer in volle gang en het gaat er
meteen stevig aan toe. En dat is maar goed ook, want we hebben
het over belangrijke thema’s.

D

e komende maanden staan in het teken van de
laatste fase van het zittende kabinet, en de opmars
naar de verkiezingen op 17 maart. De verkiezingsuitslag gaat bepalen hoe we als Nederland uit deze coronacrisis tevoorschijn willen komen. Gaan we door op de oude
weg? Met een samenleving ondergeschikt aan geld en
economie? Of kiezen we voor een andere weg? Tijdens deze
coronacrisis gaat er veel anders en zien we scherper wat
er nodig is. Dit is hét moment om te kiezen voor wat echt
telt. De ChristenUnie wil de wissels omzetten. Wij willen een
economie die rechtvaardiger is. En een samenleving waarin
mensen centraal staan. Waar we naar elkaar omzien, en
voor elkaar zorgen.
Deze zomer heb ik mijn reces gebruikt om hier verder woorden aan te geven. Ik heb een manifest geschreven over hoe
we onze samenleving eerlijker kunnen inrichten. Het is geen
verkiezingsprogramma, geen uitvoerig stappenplan, maar
een voorstel om te laten zien waar de ChristenUnie voor
staat. Ik ben benieuwd wat u er van denkt. Daarom sturen
we dit manifest vandaag samen met dit magazine naar al
onze leden. Alleen met uw steun kunnen we dit voorjaar een
grote stap zetten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
Dus we betrekken u graag zo vroeg mogelijk bij onze
plannen.

Johan van Oldenbarne
veltlaan
3818 HB Amersfoort 46,
,
tnv Gert-Jan Segers

Wilt u reageren op dit manifest? Dat kan! Mail ons uw
reactie via manifest@christenunie.nl of stuur het op
naar het partijbureau in Amersfoort.
Nogmaals dank voor uw steun, uw
gebed en uw meeleven en meedenken.
Met hartelijke groet,

ers
Gert-Jan Seg
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“Laat jongeren meedoen,

anders raak
je ze kwijt.”
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INTERVIEW

Aan het eind van een warme zomer praten twee kersverse bestuursleden van
de ChristenUnie-jongeren van PerspectieF met ‘oude rot in ’t vak’ Gert-Jan
Segers. Ze spreken met elkaar over hoop en realisme, dromen en toekomst,
diversiteit en inclusie.
Tekst: Theanne Boer. Foto’s: Anne Paul Roukema

D

e werkkamer van Gert-Jan Segers in Den
Haag kijkt uit op het Plein en het standbeeld van Willem van Oranje. De hittegolf
is net voorbij en frisse lucht stroomt door het
open raam naar binnen. PerspectieF-bestuursleden Bina Chirino en Justin den Harder zijn in
afwachting van het interview al druk met elkaar
in gesprek. Ze zijn pas enkele maanden geleden
begonnen als bestuur en hebben nog genoeg te
bespreken. Segers is ondertussen vaderlijk in de
weer met bekertjes koffie uit zijn apparaat in de
hoek van de kamer. Daarboven hangt het manifest van Coalitie-Y, het smeedwerk van Segers en
consorten om jongeren meer inspraak te geven in
de politiek.
PerspectieF-voorzitter Bina is een echte millenial,
want geboren in 1994. Justin, de nieuwe Algemeen
Secretaris, is net zo oud als de ChristenUnie zelf:
in de maand dat hij het levenslicht zag – januari
2000 - werd de partij opgericht. Maar een echt millennial, voelt hij zich eigenlijk niet. Justin: “Ik voel
me wel verbonden met millennials maar ook weer
niet… want dat zijn de mensen die nu kinderen
hebben. Ik ben nog volop bezig met mijn studie. En
met PerspectieF natuurlijk.”
Beide PerspectieF-ers hebben een drukke agenda.
Hun leven is meer dan gevuld met studie, (bij-)
baan en bestuursfuncties. Bina studeert momenteel Taal- en cultuurstudies in Utrecht, met als
hoofdrichting ‘De fundamenten van Europa’. Ook
was ze voorzitter van de Studentengeleding in de
Universiteitsraad.
Justin combineert zijn deeltijd-lerarenopleiding Engels met een baan als docent en was tot voor kort
burgerraadslid voor de ChristenUnie in Dronten.
Wat mag volgens beide bestuursleden niet ontbreken op de politieke agenda van de ChristenUnie?

Justin: “De start die je maakt als je het werkende
leven ingaat, daar gaat het om. Daarvoor zijn op-

Meer lezen?
Zie christenunie.nl/c
oa

litie-y

leiding, baan en een plek om te wonen onmisbaar.
Als je dat niet hebt, kan een grote groep niet goed
beginnen en stagneert op een gegeven moment
de maatschappij. Het is niet alleen onze generatie,
maar ook de generatie onder ons die een oneerlijke start maakt. Dát is een enorm probleem. Ik
schat in dat we in de toekomst meer flexwerken,
maar dan zou de woningmarkt wel zo ingericht
moeten worden dat je met een tijdelijk contract
tóch aan een huis kunt komen. Dat is nu vrijwel
onmogelijk.”
R E P R E S E N TA T I E
Voor Bina is diversiteit en inclusie een belangrijk
punt:
Bina: “Mensen zeggen tegen mij: ‘Hee leuk jullie
bestuur, dat ziet er divers uit!’ Maar wij weten ook
dat de rest van PerspectieF en de ChristenUnie
lang niet zo divers is. We hebben nog een lange
weg te gaan, maar het is nu gelukkig wel heel erg
actueel. Er zijn heel veel plekken waar belangrijke
keuzes worden gemaakt over voorzieningen waar
jongeren gebruik van maken. Daar moet een doorsnee van de bevolking over kunnen meepraten,
anders gaat er veel mis, is mijn ervaring.”
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“ WAT VOOR MIJ OP HET SPEL STAAT IS DE SAMENLEVING.
HOUDEN WE ELKAAR NOG VAST ?”

“Je ervaart iets,
en dan weer
iets, en weer
iets totdat je
bij jezelf denkt:
oké hier trek ik
de grens”
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Gert-Jan: “Ja, daar maak ik me ook zorgen over.
Geloven mensen dat een overheid er voor hen is?
Geloven ze dat de vertegenwoordiging ook namens
hén spreken? Wil je meedoen in het systeem zoals
we dat nu hebben? Aan het begin van de coronacrisis was er een enorme saamhorigheid. Het
aantal zelfdodingen daalde toen bijvoorbeeld met
twintig procent. Er was waardering en vertrouwen in de overheid. Maar deze zomer merkte ik
een soort kantelpunt. Volgens een recente peiling
is tien procent van de bevolking vatbaar voor
samenzweringstheorieën. Ze zien de overheid als
een instantie die er alles aan doet om ons dwars te
zitten, onze vrijheid af te pakken, met ineffectieve
maatregelen en informatie die wordt achtergehouden. Dat fundamentele wantrouwen, denken
dat jouw vertegenwoordigers ’s ochtends opstaan
met het doel om mensen te grazen te nemen, dat
vind ik heel zorgelijk. En het zijn ook weldenkende
mensen die daarin geloven, hè. Een goede representatie geeft het vertrouwen dat degene die jou
vertegenwoordigt ook jouw belangen meeneemt,
ook al krijg je niet altijd gelijk.”
“Wat voor mij op het spel staat is de samenleving. Houden we elkaar nog vast? Die rellen in de
Schilderswijk, Overvecht en Duindorp afgelopen
zomer is disconnectie, waarbij het ze niet uitmaakt
of er dingen in de fik gaan of dat iets kapotgaat. En
dat beklemt mij heel erg. Maar we hebben gezien

dat we het wel kunnen, dat we elkaar wel vast
kunnen houden. Dat is mijn hoop. En elke keer als
ik een foto zie van jullie als nieuw bestuur vind ik
dat ook heel hoopgevend, want dat is een nieuwe
generatie die zegt: ‘Wij zetten een stap naar voren
en we laten zien dat het wel zin heeft om je stem
te verheffen en actie te voeren.’ Net als Coalitie-Y.
Ik zat hier twee jaar geleden met de jongerenorganisaties om tafel en eigenlijk dachten zij niet dat
ze succes zouden hebben. Maar ik zei: ‘Als we het
echt slim spelen kunnen we gewoon gelijk krijgen.
En we hebben het slim gespeeld, het is gelukt. Het
kan dus gewoon.”
M E E D OE N
Wantrouwen in de overheid en de politiek, merken
Justin en Bina dat bij leeftijdsgenoten?
Bina: “Ik merk het wel, ook bij mezelf. Jongeren
komen alleen reactief aan de beurt. We mogen
vaak achteraf meepraten. Je ervaart iets, en dan
weer iets, en weer iets totdat je bij jezelf denkt: oké
hier trek ik de grens. Veel jongeren trekken het dan
niet meer en haken af. Voor mij is het anders, omdat ik meedoe in het bestuursproces. Ik ben heel
gezegend dat ik dat kan doen, want er zijn zoveel
jongeren die dat niet kunnen. Zij hebben geen tijd
of geen geld.”
Gert-Jan: “Of ze geloven er niet in.”

INTERVIEW

“We laten zien
dat het wel zin

heeft om je stem
te verheffen en
actie te voeren.”

Bina: “Ja, ze denken: laat maar,
het is niet de moeite waard, het
is niet op mij gericht of ik moet wachten op mijn
beurt. Ik zie jongeren die zoveel balletjes omhoog
moeten houden, die kunnen niet óók nog in een
studentenbestuur of een jongerenraad gaan
zitten om invloed uit te oefenen of voor zichzelf
op te komen.”
Bij Bina ontstond de interesse in politiek uit het
vele vrijwilligerswerk dat ze deed en waarin haar
ouders haar voorleefden. Ze komt uit een katholiek gezin en koos er zelf voor om lid te worden
van de ChristenUnie. Bij Justin thuis was politiek
niet een groot item: “Mijn moeder is wel lid van
de ChristenUnie en mijn vader is een trouwe
CDA-stemmer.”
Gert-Jan: “Ik ben eigenlijk nogal rechts begonnen. Tijdens de Koude Oorlog hadden we heftige
discussies over kruisraketten. Ik zat toen op de
middelbare school en elke leraar was daar tégen
de raketten. Zelf was ik juist voorstander van het
plaatsen van kruisraketten. Ook was ik voor de
NAVO, want ik vond het communisme bedreigend
en dat we sterk moesten zijn. Mijn klasgenoten
demonstreerde tegen kernwapens en mijn leraren
gingen bidden voor die demonstratie, ik vond dat
echt vreemd. Dat was mijn begin van nadenken
over de grotere wereld, van me mengen in het

debat en daarvan leren. En ik hoop heel erg dat
jongeren dat blijven doen.”
Justin: “Ik ben heel goedgelovig, niet cynisch. Ik
hoop ook heel erg dat met de komende verkiezingen niet de punten waar het echt om gaat ondersneeuwen, want verkiezingen laten vaak best wel
een lelijke kant van de politiek zien.”
Gert-Jan: “Ja dat klopt, een verkiezing haalt niet
altijd het beste in politici naar boven. Wat ik heel
mooi vind aan de politiek, is dat als iets je raakt,
en bij mij zijn dat hartverscheurende zaken als
gedwongen prostitutie en mensenhandel – dat je
dan ook écht iets kunt doen. Ook al help je maar

PERS PECT IEF
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren is een
onafhankelijke politieke jongerenorganisatie met
ruim 1.500
leden tussen de 12 en 30 jaar. Ze organiseren
o.a.
cursussen, congressen, lezingen, debatavon
den
en excursies.
Meer info of lid worden?
Kijk op www.perspectief.nu

7

INTERVIEW

tien vrouwen, dan heb je zo’n verschil gemaakt.
Als het lukt, is politiek heel mooi. Daar hoort dan
ook het politieke spel bij, met vragen als: ‘Hoe
krijg ik de meerderheid? en ‘Hoe kan ik het zo
kneden dat het mijn kant op komt?’ Er zit ook iets
van spelvreugde in. Maar dat ken jij vast ook wel,
Bina, in de universiteitsraad: ‘met wie kan ik een
bondje sluiten’.”

Bina: “Als voorzitter hoop ik dat we op lange termijn verschil kunnen maken. Dat er meer jongeren zijn die ook echt geloven dat ze iets kunnen
bijdragen. Anders raken we ze kwijt.”

Justin: “We hebben het bij PerspectieF vaak over
representatie van jongeren in de politiek en wie er
wel de politiek in zou willen. Ik vind het ongezond
om puur als doel te stellen ‘Ik wil de Tweede Kamer
Bina: “Jazeker, en dat ‘spel’ moet je ook leuk
in’. Want ik vind dat je dat moet doen vanuit een
vinden.”
vurige ambitie om iets te bereiken. Bijvoorbeeld
omdat je onrecht ziet waar je iets aan wilt doen. Ik
Gert-Jan: “Klopt, anders is het alleen maar zwaar
sluit het voor mezelf niet uit, maar misschien moet
en moeilijk.”
ik nog meer ervaring op doen. Ik vind het heel
leuk om hier in de Kamer te zijn. Als je het gebouw
H O O PVO L RE ALIST ISCH
binnenloopt is het altijd een beetje een maBina: “Ik vind de term ‘hoopvol realisme’
gisch gevoel. Er hangt hier een bepaalde
“Wees
goed beschrijven waar we als Perspecsfeer, en die is supertof.”
tieF voor willen staan. Waarbij voor ons
gevoelig
de nadruk ligt op het hoopvolle.”
Bina: “Dat gevoel herken ik, dat je eigenlijk
voor wat je meer ervaring zou moeten hebben voordat
je hier aan de slag kan. Maar het is echt
Gert-Jan: “Ja, dat vind ik mooi gezegd.
raakt”
belangrijk dat jongeren op elk niveau aan
Als je alleen maar realistisch bent, zo
tafel zitten. En dan zullen er jongeren moeten zijn
van: hoe is dit haalbaar, dan verlies je ook iets van
die met minder ervaring tóch die stap naar de
dat vuur. Je moet wel iedere keer weer terug naar
Kamer zetten. Ik merk bij mezelf dat ik daar steeds
je eerste liefde, naar de vraag voor wie je het doet
meer voor open sta.”
en waarom. Zoals Carola deed bij Zomergasten.

“Cynisme
staat

Zij heeft natuurlijk een loodzwaar jaar achter de
rug met het stikstofdossier waar iedereen boos
over was. Maar daar zette ze even een stap naar
achteren en kon ze het over haar idealen hebben. Die eerste emoties daar moet je toch
iedere keer naar terug. En daar hebben
we ook jullie voor nodig om hoopvol te
blijven.”

tegenover
hoop.”

Gert-Jan: Die drive is heel belangrijk! En dat is ook
mijn ‘vaderlijk’ advies aan jullie: wees gevoelig voor
dat wat je in je hart raakt. Want dat zou wel eens
iets kunnen zijn waarvan God zegt: maak dáár dan
je strijd van. Ga daar je schouders onder zetten! Als
het je raakt dat andere jongeren soms wanhopig
zijn of het idee hebben dat het geen zin heeft, laat
dat jou raken en laat dat jouw missie zijn.
Als Justin en Bina op de stoel van Gert-Jan zouden
zitten, wat zouden ze dan als eerste aanpakken?
Justin: “Voor mij is dat nu het onderwijs. Als ik hoor
dat de uitstroom van de Pabo in het eerste jaar
50% is, schrik ik daar van. De Pabo moet bijvoorbeeld echt aantrekkelijker worden voor mannen,
maar ook voor vrouwen die in de bovenbouw
zouden willen staan.
Gert-Jan: “Nou, daar heb je een belangrijk punt,
want dat zou echt heel veel effect hebben. Juffen
en meesters zijn belangrijke voorbeeldfiguren.
Je ziet ook heel veel jongens vastlopen in het
onderwijssysteem. Hoe divers is het docentencorps
en hoe is ons onderwijs ingericht? Ik denk dat dat
echt effect heeft op de ontwikkeling van kinderen
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‘‘ER ZIJN VEEL DINGEN DIE IK
BELANGRIJK VIND OM AAN TE KAARTEN.”

en jongeren. Dus dat zou denk ik een hele goed
onderwerp zijn om je tanden in te zetten.”
Bina: “Er zijn veel dingen die ik belangrijk vind om
aan te kaarten. Groot onrecht zoals de gruwelijke onderdrukking van de Oeigoeren door China
bijvoorbeeld. Meer dan een miljoen van hen zitten
opgesloten in kampen. Ik vind dat de wereld daar
niet genoeg aandacht aan besteedt. Dat doet
pijn, dat raakt mij echt.”
Gert-Jan: “Ja het zwijgen van de wereld daarover
is vreselijk. Zelfs de islamitische wereld zwijgt er
ook over, al zijn het hun geloofsgenoten, want het
is toch het machtige China waar we zo afhankelijk
van zijn geworden..”
Bina: “Ja, dat we meer dan een miljoen mensen
vanwege die economische macht in de steek laten
vind ik onacceptabel.”
Gert-Jan: “Ik wil nog even terugkomen op wat jullie zeiden: dat jullie niet cynisch zijn, maar hoopvol. Dat vind ik erg mooi. Cynisme staat tegenover
hoop. Ik vind het verdrietig als een 25-jarige zegt:
het heeft toch allemaal geen zin meer. Dat is niet
waar, jullie ervaren dat zelf: jongeren kúnnen
invloed hebben. Kijk maar naar Coalitie-Y. In dat
manifest staat de belofte dat ze bij de komende
kabinetsformatie een plek aan tafel krijgen bij de
onderhandelingen. Dat geeft hoop voor jongeren.
Ik heb zelf één kabinetsformatie meegemaakt en
dan komen de werkgevers en werknemers langs,
de planbureaus en de commandant der strijdkrachten. Maar de jongeren niet. Dat hebben
we met Coalitie-Y kunnen veranderen. Dat is de
belofte die de premier heeft gedaan en alle partijen die dit hebben ondertekend. Verandering is
mogelijk. Dat geeft hoop!”
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Kromme stokken,
rechte slagen
“Wat je ook zoekt, wij hebben hier echt alles” Er wordt om gelachen
aan de grote tafel in het gemeentehuis van Delfzijl. Het is waar dat
de nieuwe gemeente Eemsdelta een grote variatie te bieden heeft
aan inwoners en toeristen. De haven van Delfzijl, het Chemie Park, de
historie van Loppersum, de boerenweggetjes van het buitengebied en
de beroemde hangende keukens van Appingedam. Maar dat er genoeg
thema’s zijn om de tanden in te zetten, ook dat is wel duidelijk.
Tekst en foto’s: Joke Troost
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DRI E GE M E E NT E N E N E E N H E RIN D E LIN G
an tafel zitten (keurig met anderhalve meter
ruimte tussen hen in) wethouder in Delfzijl Meindert Joostens, Fractievoorzitter in
Delfzijl Harold Kol, Fractievoorzitter in Appingedam
Ina Schenkel en fractie assistent in Loppersum Gert
Drenth. ChristenUnie mensen uit drie verschillende
gemeenten die samen de top vormen van de nieuwe
kandidatenlijst voor de herindelingsverkiezingen
dit najaar. Na 18 november 2020 moet blijken met
hoeveel zetels de ChristenUnie vertegenwoordigd is
in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Een spannende
tijd maar wel een goede stap.

A

“Als je het met drie gemeenten doet, dan heb je
veel meer achterban. Samen hebben we veel meer
draagvlak onder een lijst.” Lijsttrekker Meindert
Joostens ziet de bestuurskracht toenemen na de
herindeling. “Door te herindelen en één ambtelijke
organisatie te vormen ontstaat er meer bestuurskracht door meer mogelijkheden tot specialisatie
van de ambtelijke organisatie. Daardoor hebben
medewerkers minder deeltaken en komen er meer
specialisten. Dit is uiteindelijk goed voor de inwoners. Zij worden dan (nog) beter geholpen. Het is
ook goed voor het bestuur. In een zo klein gebied
hoeven colleges en raden niet steeds met elkaar te
overleggen over dezelfde zaken, het kan nu in één

keer voor het hele gebied worden georganiseerd.
We moeten wel scherp blijven om het contact met
inwoners goed in stand te houden. ”Ook voor Ina
Schenkel is de herindeling een stap vooruit. “Ik ben
al bijna elf jaar het enige raadslid voor de ChristenUnie in Appingedam. Ik sta er soms toch wel alleen
voor. Ik kan niemand inwerken of het even overdragen als mijn privé situatie daarom vraagt.”
VE R A N T WOOR D E L I J K H E I D
Dat Schenkel zich al zoveel jaren inzet voor de
partij staat niet op zichzelf. Eigenlijk alle ChristenUnie-mensen hier hebben een lange staat
van dienst. Dat heeft volgens Schenkel meerdere
oorzaken. “Het is gewoon lastig om nieuwe mensen
te vinden. De vergrijzing speelt hier in het Noorden
zeker een rol. ”Joostens herkent dat. “Het heeft ook
te maken met dat jonge mensen minder vaak lid
worden van verenigingen of besturen. ”Gert Drenth
voegt daar nog een ander perspectief aan toe:
“We hebben hier denk ik ook wel een calvinistische
inslag. Je ziet dat veel van onze mensen al jaren op
dezelfde plek zitten. Zij willen trouw zijn.”

“Je ziet dat
veel van
onze mensen
al jaren op
dezelfde plek
zitten. Zij willen
trouw zijn.”

Meindert Joostens herkent dat verantwoordelijkheidsgevoel. “Ik heb minder met onderhoud van
wegen of zo, het gaat mij om de mensen. Je wilt
trouw zijn aan de organisatie, trouw aan de mensen.
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“We hebben in het
begin al afgesproken

over deze
aardbevingen geen
politiek willen
bedrijven.”
dat we

Ik wil van betekenis zijn hier in de omgeving.” Harold Kol haalt een bekende ChristenUnie-slogan
aan: “Stabiel en betrokken. Dat vind ik nog steeds
heel mooi. Die zouden we gewoon weer kunnen
gebruiken voor de verkiezingen.”

“Stabiel en
betrokken.
Dat vind ik
nog steeds
heel mooi.”

E XT RA H U LP N O DIG
Die zorg voor mensen heeft in alledrie de
gemeenten een belangrijke rol. Ina Schenkel
legt uit waarom dat juist in deze regio zo
belangrijk is, juist ook na de herindeling: “De
werkgelegenheid was altijd al lastig, maar
na de coronacrisis is het nog heftiger. We
verwachten meer mensen die uitkeringen
nodig hebben, en schuldhulpverlening.”
Joostens vertelt hoe het komt dat er hier
in het Noorden misschien zelfs wel extra
hulp nodig is: “We hebben hier bedrijven
gehad waar mensen kwamen te werken
die niet hoog opgeleid waren. Dat was een
hele grote groep. Die bedrijven ontwikkelen
steeds verder door waardoor er steeds minder
maakwerk voorhanden is en het bedrijfsleven meer
hoogopgeleide specialisten vraagt. We merken
dat hier in de regio veel steun nodig is voor zorg,
jeugdzorg, bijstand enzovoort. Mensen leven hier
bijvoorbeeld ook minder gezond dan elders. We
zijn dus ook niet van plan om te gaan bezuinigen
op de zorg voor onze burgers.”
Maar dat is nog niet zo makkelijk gedaan als
gezegd. Harold Kol: ”Er ligt een voorstel voor een
herverdeling van het gemeentegeld. Gemeenten
tot 50.000 inwoners zouden dan per inwoner
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ongeveer 33 euro minder krijgen. Dat kan echt
niet! Grote steden krijgen er juist meer dan
honderd euro per inwoner bij. Dat is onevenredig
verdeeld. Daar zijn we echt voor aan het lobbyen.”
Ina van Schenkel benadrukt nog eens een keer:
“Wij zijn een mensenpartij. Grijs en groen is ook
belangrijk, maar het sociaal beleid heeft hier echt
onze eerste aandacht.”
H A RT VA N D E A A R B E VI N GE N
En toch is dat “grijs” wel een enorm thema hier.
Want de nieuwe gemeente Eemsdelta ligt in het
hart van de aardbevingen die voor enorme schade
hebben gezorgd. Niet alleen aan de huizen en
gebouwen, maar ook aan de mensen. Gert Drenth:
“De leefbaarheid staat behoorlijk onder druk.
Je moet niet onderschatten wat de psychische
gevolgen zijn van de bevingen. Mensen voelen
zich niet veilig en het traject om alles te herstellen
is enorm complex gemaakt. Er is sprake van
ongelijkheid. Het ene huizenblok wordt volledig
opnieuw opgebouwd, het andere huizenblok met
precies dezelfde huizen dat er haaks op staat krijgt
niks. Dat is bijna niet uit te leggen.”
Maar de ChristenUnie ziet ook de kansen om
met kromme stokken rechte slagen te slaan.
Ina Schenkel: “Alle scholen moeten versterkt
worden. Wij zeggen dan: laten we een mooie
campus maken. Daarbij worden verschillende
bestaande gebouwen verlaten. Er komt echt iets
nieuws, een meerwaarde voor het gebied. Het
mooie is dat bij deze nieuwe start er opleidingen
komen waarbij met werkgevers afspraken worden

GROETEN UIT

Ina Schenkel (66)

F R A C T I E VOOR Z I T T E R A P P I N GE DA M
EN ENIG RAADSLID
gemaakt met baangarantie en er dus meer
werkgelegenheid komt. En ook hele woonwijken
en zorgsystemen krijgen een upgrade. Tegelijk
zien mensen die in hun kapotte huis zitten dat niet
direct. Dat moeten we dus ook goed laten zien.”
Kol: “We hebben ook regelmatig contact met de
ChristenUnie in de provincie en Tweede Kamer om
zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in het
aardbevingsdossier en elkaar daarin voeden en
ondersteunen. En dat gezamenlijk optrekken loopt
goed en waarderen we.”
IETS M OOIS U IT IETS S LECH TS
Meindert Joostens vindt het mooi dat de
gemeenten én de verschillende partijen goed
samenwerken. “We hebben in het begin al
afgesproken dat we over deze aardbevingen
geen politiek willen bedrijven. Dan wordt het
alleen maar ingewikkelder. We zijn allemaal
slachtoffer, onze eigen huizen hebben ook schade,
en we gaan hierover elkaar niet de loef afsteken.
We moeten samen optrekken, met gemeenten
en de regio.” Drenth voegt daar aan toe: “Wij
zijn niet van de spelletjes. We willen, net als
de ChristenUnie in de landelijke politiek, altijd
constructief en positief zijn. Zodat uit iets slechts,
iets moois kan komen.”

Werk: AOW na de verkoop van eigen bedrijf
Levensmotto: Je kunt alles tot het tegendeel
is bewezen.

(63)
Meindert Joostens

W ET H OU D E R I N D E L F Z I J L
VOOR D E 4 E P E R I OD E
Werk: 30 jaar bij de politie gewerkt,
van agent tot hoofdinspecteur
Levensmotto: Jozua 1:9 Ik gebied je dus:
wees vastberaden en standvastig, laat je
door niets weerhouden of ontmoedigen,
want waar je ook gaat, de HEER, je God,
staat je bij.

Harold Kol (45)

F R A C T I E VOOR Z I T T E R I N D E L F Z I J L
Werk: 27 jaar bij de Koninklijke
Marechaussee.
Levensmotto: Met elkaar en voor
elkaar in de gemeenschap
Eemshaven

EEMS DELTA

GR ON ING EN

Ge rt Drenth (42)

F R A C T I E ASS I ST E N T
I N LOP P E R S U M

Groningen
Leek
Winschoten

Werk: Senior beleidsmedewerker planning
en control bij de gemeente
Levensmotto: Laten we allemaal proberen
de wereld iets beter achter te laten dan we
haar hebben aangetroffen.

Ter Apel
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ONDERSTEUNING AFDELINGEN
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NHandboek voor

onze afdelingen
De ruim honderd lokale besturen en fracties van de ChristenUnie hoeven het
wiel niet steeds zelf uit te vinden. Dankzij de contributies van onze leden
werken er op het partijbureau verschillende adviseurs die de lokale afdelingen
ondersteunen bij hun werk. Naast het persoonlijk advies op maat verzorgen de
adviseurs ook materialen om het werk in de afdeling vorm te geven. En daar is
nu iets nieuws aan toegevoegd: een nieuw handboek!

gen

Aantekenin

n

Addy

“H

et handboek voor afdelingen is een
boek boordevol inspiratie voor de
hele afdeling, voor zowel bestuur
als fractie. Hoe beter bestuur en fractie op elkaar
zijn afgestemd, hoe mooier het team dat dan
ontstaat. De fractievoorzitters en bestuursvoorzitters trekken samen deze kar. Als tandem zijn zij
de aanjagers om met hun fractie en bestuur de
ChristenUnie kleur te geven in de gemeente. Een
team dat met elkaar een grote maar prachtige
klus gaat klaren: het laten horen van het unieke
ChristenUnie-geluid in zoveel mogelijk steden en
dorpen in ons land.
Dit nieuwe handboek kan daarbij
helpen, want regelmatig is er
39
behoefte aan achtergrondinformatie en goede ideeën. Want hoe
zorg je ervoor dat je als fractie
goed zichtbaar bent en weet wat
er lokaal speelt? En hoe organiseer
je als bestuur een leuke activiteit
voor je leden? Het handboek
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staat vol tips om het werk in de afdeling vorm te
geven.
Het nieuwe handboek lijkt op een werkboek. Er
is ruimte om te schrijven en om aantekeningen
in te bewaren in de bijgevoegde map. Handig
voor het dagelijkse afdelingswerk. Ook is de
beginselverklaring van de ChristenUnie te vinden
in de map.
Het leuke van dit handboek is dat het samen
met de lokale afdelingen gemaakt is. Dus allerlei ideeën die er erin staan komen juist uit de
afdelingen. Zo versterken we elkaar en werken
we samen aan de missie van de
ChristenUnie: streven naar een
samenleving die meer en meer
functioneert naar Gods wil!”
Alma Broekmaat &
Addy Plieger

Adviseurs Lokale
Afdelingen, partijbureau

Alma

ONDERSTEUNING AFDELINGEN

“Eerlijk gezegd lees ik weinig handleidingen meer.
Gewoon omdat het zo makkelijk is om via internet
te zoeken als er een actuele vraag is. Toch heb ik
dit handboek met plezier en interesse doorgelezen. Het is een prettig leesbaar en toegankelijk
document.
Pluspunt is dat het zowel voor bestuur als fractie
is geschreven. Ook vind ik het erg goed dat er
diverse onderwerpen aan de orde komen: de samenwerking tussen fractie en bestuur; de cultuur
van samenwerken; onderlinge communicatie en
teamontwikkeling. Dat is zo’n belangrijke basis!

“WAT MIJ BETREFT EEN HANDZAAM
ÉN INSPIREREND DOCUMENT”
Tijdens het lezen van de handleiding ben je ongemerkt aan het checken of ‘we een beetje op het
goede spoor’ zitten in Rotterdam. Ik denk dat dat
wel goed zit, ook al kan het natuurlijk altijd beter
en meer. En dat is precies ook het moeilijke van
fractie- en bestuurswerk: het vinden van een goede balans. Het lukt niet altijd om waar te maken
wat je graag zou willen. Werken vanuit een plan
(wat ook beschreven wordt in het handboek) kan
daarbij zeker behulpzaam zijn. Wat mij betreft een
handzaam én inspirerend
document voor iedereen
die bezig is met fractieen bestuurswerk.”

“In Oldebroek hebben we het
voorrecht dat we een grote
fractie hebben (7 van19 raadsleden). We denken zelf dat we
onze zaken wel aardig op orde
hebben. Duidelijke afspraken
over verantwoordelijkheden
met het bestuur en in de fractie heeft iedereen zijn eigen
taken. Veel dingen doen we
min of meer op de automatische piloot. We zijn niet zo
van protocollen en werkplannen,
bij ons is het meer van aanpakken en je werk doen.
Zorgen dat je herkenbaar en aanspreekbaar bent in
de gemeente en je verantwoordelijkheden nakomen. Dat past ook in onze gemeenschap niet te
veel praten maar gewoon doen.

“I K WAS BLIJ VERRAST OVER DE
PRAKTISCHE WERKVORM DIE GEKOZEN
IS IN DIT BOEKWERK.”
Zelf kan ik altijd enorm genieten van de inspiratiebijeenkomsten die we als fractie geregeld houden
maar ook de partijcongressen zijn voor mij altijd
erg bemoedigend. De verbondenheid met elkaar, te
zien en voelen dat we allemaal vanuit dezelfde gedrevenheid en liefde voor onze Here Jezus Christus
dit werk doen, is geweldig om te ervaren.
Enige tijd geleden ontvingen we ‘het Handboek
voor lokale afdelingen’. Ik was blij verrast over de
praktische werkvorm die gekozen is in dit boekwerk. Geen hoogdravende woorden maar makkelijk
leesbaar en inspirerend. Een mooie mix tussen
verdieping, vernieuwing, inspiratie en naslagwerk. Eigenlijk precies wat bij onze afdeling past,
praktisch en gericht op de inhoud en daarbij ook
nog eens geschreven op een manier waaruit de
ChristenUnie-verbondenheid voelbaar is.
ChristenUnie, hartelijk dank voor dit boekwerk. Een
werkboek om mee aan de slag te gaan en zeker
niet om op de stapel ‘nog eens lezen’ te leggen.”

Judith de Gelder

Bestuur ChristenUnie
Rotterdam

Engbert Jan Ruitenberg

Fractievoorzitter ChristenUnie Oldebroek

15

ADVERTENTIE

Hoe ga ik om
met dreigend
ontslag?
VRAAG HET
Bel of app de WerkLijn 06-198 25 129

> CHRISTELIJKE KIJK OP WERK

Duizenden Filipijnse
kinderen zijn niet veilig
tijdens de lockdown.
Zij worden misbruikt
voor webcams.

Help ons om ze te vinden

www.ijmnl.org/lockdown

#UnsafeInLockdown
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ACHTER DE SCHERMEN

Achter de schermen

bij de online
partijbijeenkomst
Vanwege de coronacrisis kon het voorjaarscongres
van de ChristenUnie dit jaar niet doorgaan .

I

n plaats daarvan hebben we op 13 juni voor het eerst een online
partijbijeenkomst georganiseerd, met o.a. een speech van GertJan Segers, gesprekken met onze bewindspersonen en Beatrice
de Graaf en muziek van Elise Mannah. Op deze pagina’s een kleine
impressie hoe deze bijeenkomst er achter de schermen uitzag.

Heeft u de uitzending gemist?
Kijk hem dan terug via
christenunie.nl/online-partijbijeenkomst
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INTERVIEW

De strijd

tegen moderne
slavernij
STIENEKE VAN DER GRAAF IN GESPREK MET CAROLY HOUMES

Ze staan te popelen om elkaar te ontmoeten: Stieneke van der Graaf, Tweede
Kamerlid voor de ChristenUnie en Caroly Houmes, directeur van International
Justice Mission herkennen veel in elkaar. Ze zijn nagenoeg even oud, hebben
allebei rechten gestudeerd en zetten zich met hart en ziel in voor slachtoffers
van mensenhandel, prostitutie en slavernij. Een gesprek over werken in het
hart van het kwaad en hoe God ook dáár aanwezig is.
Tekst: Theanne Boer, Beeld: Anne-Paul Roukema

H

et gesprek vindt plaats in het kantoor van IJM
in Hilversum. Op deze donderdagmiddag is
het vanwege de coronatijd en de vakantie
opmerkelijk stil, van de veertien medewerkers is bijna
niemand aanwezig. Stieneke bewondert de opgeruim-

de bureaus: “Dat ziet er bij mij dus heel anders uit hè,
de dossiers stapelen zich op en op het laatst heb ik nog
maar een klein plekje over om te werken!” Gelukkig was
er ook nog tijd voor dit gesprek, waar ze naar uitgekeken heeft, vertelt ze: “Ik wilde jou al heel lang ontmoeten, Caroly, want ik heb grote bewondering voor wat
jullie doen, maar net toen ik Kamerlid werd, vertrok jij
voor een aantal jaar naar Australië. Ik ben blij dat het
er nu eindelijk van komt.”
RECHT VAAR D IG H E IDSG E VO E L
Caroly heeft vooraf haar gesprekspartner even gegoogeld en ontdekte behalve dezelfde leeftijd (‘jij bent
van ’84, ik van ’83’) ook dezelfde studie: rechten, met
specialisatie mensenrechten. “Waarom koos jij daar-
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voor?”, wil ze van Stieneke weten.
“Dat had ik als kind al bedacht”, vertelt Stieneke, “ik
had toen al een groot rechtvaardigheidsgevoel en
voelde sympathie voor mensen in een kwetsbare
situatie. Tegen het einde van mijn studie kwam ik eerst
terecht in de provinciale politiek en ontmoette ik mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Ik herinner
me een vrouw uit Oeganda die samen met andere
meisjes werd opgesloten in een boerderij en daar in
de prostitutie moest werken. Ze had geen idee hoe
de wereld daarbuiten was. Ze kende niemand. Kom
er dan maar eens uit. Op een gegeven moment werd
ze heel erg ziek, waardoor ze waardeloos werd in de
ogen van die mensen waar ze voor werkte. Mensonterend. Ze hebben haar middenin de nacht op straat
gedumpt terwijl ze zo ziek was. Ze is in goede handen
terecht gekomen, maar in Nederland kun je dus lang
onder de radar blijven. Ook voor dat wat onzichtbaar
is, mogen we onze ogen niet sluiten.”

n g ro o t
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“Zodra ze
hier de grens

wordt
hun paspoort
afgepakt.”

overkomen

Dat herken ik, zegt Caroly: “Al van
Want daar zie je heel erg God in terug: dat het altijd
jongs af aan trok ik me dit aan. Als
over die ene persoon gaat. Toen ik via-via hoorde dat
m’n vader het Achtuurjournaal keek
het in Nederland zou starten, heb ik meteen gesollien daarna Spoorloos dan trok ik dat
citeerd.”
eigenlijk niet. Bizar hè. Nu zoek ik wel
dat soort verhalen op terwijl ik er vroeger
1 0 M I L J OE N E U RO
niet van sliep. Die verhalen raakten me heel
Stieneke: “Ja, dat is het mooie van jullie organisaerg. Of het nou over één persoon ging of over een
tie. Dat jullie met advocaten en politie het systeem
heel land. M’n ouders vonden het lastig om met mij te
gebruiken om mensen vrij te krijgen. De overheid
discussiëren, omdat ik altijd een weerwoord had. Ga jij
moet een schild zijn voor de zwakken. Eén van de
nou lekker advocaat worden, dachten ze. Al heel jong
belangrijkste redenen voor de ChristenUnie om deel
had ik een band met God, ik was benieuwd naar hem.
te nemen aan de regering was dan ook de aanpak
Ik wilde weten hoe God zich verhoudt ten opzichte van
van gedwongen prostitutie en de bestrijding van
onrecht.”
mensenhandel. Er wordt nu gewerkt aan een wet die
Tijdens haar studie deed Caroly vrijwilligerswerk op
de leeftijd voor prostitutie landelijk verhoogd naar
de Filippijnen waar ze dingen zag die niet klopten:
21 jaar, registratie mogelijk maakt zodat de vrouwen
“Oudere mannen met veel te jonge meisjes. Ik dacht:
beter in beeld zijn bij hulpverleners, gemeente en
hoe kunnen mensen zo kwetsbaar zijn als alle wetten,
politie en een pooierverbod. Die wet is broodnodig.
alle verdragen zijn geregeld? Waarom
Daarnaast hebben we afgelopen jaar 10 mil‘‘Ook voor
wordt dat niet gehandhaafd? Daar heb
joen vrij kunnen maken voor extra gespecialiik me tijdens mijn afstuderen in verseerde mensenhandelrechercheurs en online

diept. Wat heeft Nederland voor grond
om bijvoorbeeld op de Filippijnen ook
echt iets te kunnen doen?”

dat wat

onzichtbaar

opsporing. En daar ben ik heel blij mee. De
netwerken lopen door heel Europa en Afrika.”

is, mogen

Caroly: “… en de Filippijnen, ik zat pas nog
hier met de Nederlandse politie om de tafel.
we onze ogen De politie maakt graag gebruik van de
niet sluiten.” expertise van IJM in het bestrijden van online
Caroly: “Nou eigenlijk was de conclukindermisbruik. De politie werkt al langere tijd
sie erg pessimistisch. De verdragen zijn er wel, maar
samen met IJM om misbruik van Filipijnse kinderen
het is duur om daar delegaties heen te sturen. De
voor webcams aan te pakken, zowel in de Filipijnen
lokale politie is of corrupt of te weinig toegerust om te
als vanuit de Nederland. De vraag naar het misbruik
handhaven. Maar toen kwam ik IJM in mijn onderzoek
komt namelijk ook hier vandaan.”
tegen. Het was een Amerikaanse organisatie met een
eenvoudige website. Maar ik werd er wel verliefd op.
Stieneke: “Ik denk dat die aanpak heel goed is, dat
Op de missie en omdat het zo tastbaar is wat ze doen.
er wordt gekeken naar de bron, om te kijken of die
Het gaat over het veranderen van hele systemen maar
netwerken kunnen worden opgerold. Juist door
ook over die ene persoon en dat vond ik zo mooi.
corona is ook zichtbaar geworden wat eerst onzichtStieneke: “Ik ben wel benieuwd naar
het antwoord dat je gevonden hebt.”

baar was. Maar ik hoorde ook dat nu de bordelen
weer opengaan, er alweer jonge meisjes in Roemenië
klaar stonden om hier naartoe te gaan. En dan breekt
mijn hart; hoe kan dit? Dat voelt soms als zo’n groot
kwaad, haast te groot om op je schouders te nemen.
Het is wat je zegt, Caroly, al is het maar voor die ene
persoon.”
Ze vervolgt: “Ik was een keer met hulpverleners in een
bordeel waar echt hele jonge meiden werkten. Een
meisje vertelde dat ze schulden had en onder bewindvoering stond. De naam van een man stond op
haar bovenlichaam getatoeëerd. En dan weet ik van
rechercheurs dat pooiers hun meiden op deze manier
brandmerken. Die verhalen móeten naar buiten toe,
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ze moeten gedeeld worden. Ik heb de staatssecretaris weleens meegenomen op dit soort bezoeken.
Want mensen denken: het bordeelverbod is afgeschaft, het is in Nederland dus wel in orde. Maar
dat is helemaal niet zo. Die meisjes zijn dan wel 18,
ze mogen dan in veel gemeenten al in de prostitutie
werken maar ze hebben vaak geen KvK-nummer,
geen eigen bankrekening, geen zeggenschap of vrije
wil. Het is moderne slavernij. “
WAAR IS GOD?
Het zijn heftige onderwerpen waar beide vrouwen
dagelijks mee te maken hebben. Duivelse praktijken,
zo zou je het wel kunnen noemen. Hoe kunnen ze te
midden van al dat kwaad nog hoop houden? Waar is
God in dat alles?”
Stieneke: “Ja, het is een heftige wereld. Maar ik put
hoop uit de positieve verhalen. Die heb ik juist in deze
coronatijd gehoord. Dat vrouwen deze tijd ook als
een geschenk hebben ervaren. Er was hulp voor hen,
en ze ontvingen de moed om de knop om te zetten
en eruit te stappen. Dat vind ik zo fantastisch en daar
zie ik ook echt dat God werkt. Ik las het verhaal van
een vrouw, die dus inderdaad de kans heeft gezien
om hier uit te gaan. Dan denk ik: dat is die ene vrouw
voor wie we het allemaal doen en waardoor ik weet
dat God werkt. Ook in Groningen heb ik het meegemaakt dat ik met de vrouwen over God kon praten.
Dan kon ik zeggen dat ze er mogen zijn, dat ze niet
alleen zijn. God is er ook voor hen en dat geeft hen
en mij hoop.”
Caroly: “Er staat in de Bijbel dat God de roep van
armen en kwetsbaren hoort en dat geloof ik ook.
Onze undercovers gaan achter dat ene gezin of die
ene fabriek of dat ene meisje aan. Dat kunnen hele
zoektochten zijn, maar op de een of andere manier
wordt dan vaak het onmogelijke toch mogelijk en

worden mensen soms na
jaren nog gevonden. Ik denk
dat het geheim ook is dat we respectvol met de lokale politie en justitie omgaan. Daar zie
ik God heel erg in terug. Als een zaak in de media
komt, dan schuift IJM altijd de politieagent naar
voren die het heeft geleid. Dan krijgt die het applaus.
Ik denk ook dat we door God geleid worden naar politieagenten en justitiemedewerkers die niet corrupt,
maar van goede wil zijn. Overal is naast het vele
slechte ook heelheid te vinden, en dat is van God.
Ik vergeet nooit dat ik in Calcutta was, in een buurt
waar wel twintigduizend meisjes gedwongen aan
het werk waren. Ik voelde de duisternis heel zwaar
op mij drukken. En toen zag ik een undercoveragent,
die ik herkende van een vergadering op kantoor. Hij
mocht geen contact met ons maken, maar gaf een
glimp van herkenning. Toen dacht ik: dat is God.
Hij is in hem, hij is een stukje God in die vreselijke
duistere buurt. Dus, Stieneke, elke keer als jij op veldbezoek gaat, hier in Nederland, dan ben jij dat voor
mij en dat vind ik echt heel tof. Dan ben jij dat stukje
God in die buurt.”
Stieneke: “Wat mooi dat je dat zegt, zo heb ik het
nog niet eerder bekeken. De echte lichtbrengers zijn
in mijn ogen de hulpverleners. Jij hebt nog veel meer
gezien dan ik en je bent op de zwaarste plekken
geweest… Vanuit de Kamer proberen we ons best te
doen maar ik denk dat hier ook echt heel veel werk
ligt voor jullie. Daar moeten we elkaar zeker nog
eens over spreken en ik wil ook graag met je mee op
veldbezoek in Roemenië, mag dat?”
Caroly: “Natuurlijk, als de corona over is, ga jij mee.
Ik vind het mooi om te zien hoe gepassioneerd je
bent. De verhalen blijven je raken, zie ik en dat moet
ook, anders kun je niet het belangrijke werk doen
wat je doet.”
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aan
Er gloort hoop
De Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen is nog niet eens een
jaar actief, maar we hebben al twee unieke gebeurtenissen meegemaakt. Het Verenigd
Koninkrijk is de eerste lidstaat ooit die de EU verlaten heeft. Verder is het sinds het
bestaan van het Europees Parlement in Brussel nog niet eerder voorgekomen dat we in
27 verschillende landen maandenlang vanuit huis werkten. Er is goed nieuws te melden
over de Intergroep Godsdienstvrijheid, maar ook zijn er spanningen op het gebied
van de visserij. Gelukkig gloort er altijd hoop aan de horizon.

GODSDI E NST V RIJH E ID

P

ositief nieuws is dat we eind vorig jaar een
doorstart konden maken met onze Parlementaire Intergroep Vrijheid van Godsdienst
en Levensovertuiging (groepsfoto). Belangrijke
onderwerpen als christenvervolging en antisemitisme kunnen we hierdoor agenderen in het Europees
Parlement. In de vorige mandaatperiode heb ik me
bijvoorbeeld sterk ingezet voor christenen in Egypte,
maar ook voor de situatie in Pakistan, en dan in het
bijzonder voor de vrijlating van de ter dood veroordeelde Asia Bibi.
Een sleutelfiguur in dit hele vrijlatingsproces was
Ján Figel, de speciale EU-gezant godsdienstvrijheid. Dergelijke gebeurtenissen laten zien dat deze
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functie van onschatbare
waarde is voor de Europese Unie. Tot onze grote
teleurstelling stelden
we dan ook vast dat er
aanvankelijk niet iemand
benoemd werd als nieuwe speciale EU-gezant
godsdienstvrijheid deze
mandaatperiode. Om die reden hebben we veel actie
ondernomen om dit toch voor elkaar te krijgen. Zo hebben we in februari een brief met onze Parlementaire Intergroep aan de voorzitter van de Europese Commissie
Ursula von der Leyen gestuurd. Mede op mijn verzoek
heeft de EVP-fractie dat begin juli ook gedaan. We hebben via velerlei wegen en in verschillende internationale

ADVERTENTIE

de Europese horizon
media aandacht voor dit onderwerp gevraagd,
en internationale organisaties zoals Open Doors
hebben hetzelfde gedaan.
Gelukkig is de Europese Commissie uiteindelijk
overstag gegaan, en heeft toegezegd een nieuwe
EU-gezant godsdienstvrijheid te zullen benoemen.
Godsdienstvrijheid is niet vanzelfsprekend, zelfs niet
op ons continent, dus aandacht voor dit mensenrecht blijft onverminderd nodig.

“Godsdienstvrijheid is

niet vanzelfsprekend ”
VISS E RIJ
De Nederlandse vissers hebben het momenteel
zwaar. De vrees is dat er in steeds minder wateren
gevist kan worden door een dreigende no deal met
de Britten, maar ook vanwege maatregelen vanuit
Brussel. Dit komt bovenop de klap die deze sector
vorig jaar al te verduren kreeg: een verbod op de
pulsvisserij. Wel zijn er enkele lichtpuntjes. Zo ben
ik erg te spreken over brexit-onderhandelaar voor
de EU, Michel Barnier, die voet bij stuk houdt in de
gesprekken met het Verenigd Koninkrijk. Hij zegt

dat de Britten alleen toegang kunnen krijgen tot
onze Europese interne markt, wanneer onze vissers
toegang kunnen houden tot de Britse wateren. Hier
heb ik ook altijd voor gepleit.
Een andere opsteker is dat uit onderzoek van de
Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES)
blijkt, dat de pulsvisserij flink minder impact heeft op
de ecologie en het milieu dan de traditionele manier
van vissen met de boomkor. Dit najaar bespreken we
het rapport in de visserijcommissie. Het pulsverbod
is onterecht en moet daarom van tafel.
Voor beide bovengenoemde onderwerpen geldt
duidelijk dat het werk is van lange adem. Het ene is
al gelukt, voor het andere hebben we langer geduld
nodig. We gaan het komende seizoen weer met
hetzelfde doorzettingsvermogen aan de slag.
Peter van Dalen
Europarlementariër ChristenUnie

Volg Peter op social media:
@petervdalen
Peter van Dalen
@petervdalen
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De kracht van
een betrokken
lee rkra c h t
Da ar zat hij als bas issc hoo llee
rlin g: in de kam er van de dire
cte ur.
Ha rme n de Gli nt (nu 35) gin
g als jon ge sch olie r me t lee sen
sch rijfp rob lem en naa r een sch
ool voo r kin der en me t lee ren
opv oed ing sm oei lijk hed en (lom
). De kla s wa s vol led ig ont spo
ord
en nie ma nd had con tro le ove
r de lee rlin gen . Ha rme n, de
gro ots te
rad dra aie r, wer d de kla s uitg
eze t. Hij mo cht voo rta an kof
fie en
koe k ron dbr eng en, en kre eg
gee n les .

Tekst:Henrique Staal , Foto’s: Jaco
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Klamer

INTERVIEW

I

n de zomer van 1994 komt Pete
r de Vries (inmiddels 54) als leerk
racht de
klas van Harmen lesgeven. Harm
en belandt, na een halfjaar afzo
ndering, weer in de groep, en gaat
het gevecht aan met de nieuwe
leerk
racht
die orde aanbracht in de chaos.
“Ik verzette me tegen zijn gezag”,
verte
lt
hij. Peter weet nog goed dat het
zelfs uitliep op een fysieke wors
telin
g
om
Harmen rustig te houden, waa
rbij een knoop van Harmens rood
-geblokte
blouse afviel.

INT ROD UCT IE
Onderwijsdeskundige Peter de
Vries stelt zijn voormalige leerling
vanmiddag voor aan ChristenUnie
Tweede Kamerlid Eppo Bruins (50)
,
met wie hij vaker contact heeft
over het onderwijs dat hen beid
en
aan
het
hart gaat. Ze zijn – buiten de open
ingstijd - welkom in het goedlop
end
e
Ermelose restaurant Japas van
Harmen, waar koks en bediene
nde
personeelsleden zich opmaken
voor de komst van hun gasten.
LIEV E KER EL
“Ik zag jou al als vechter, en wild
e je stimuleren te vechten”, zegt
Peter tegen
zijn oud-leerling. “Jij kon als kind
te goed ‘functioneringsgesprek
ken’
met
leerkrachten voeren en kwam daa
rdoor in dat kamertje van de direc
teur
terecht.” De leraar en leerling hale
n herinneringen op aan het bijzo
ndere
schooljaar, 25 jaar geleden, waa
rin Peter de rust terugbracht in
de
klas
van
Harmen, en hem leerwerk bezo
rgt. “We waren leerkracht en leerl
ing
maa
r
Peter stelde zich op als één van
ons, en ik was zijn beste vriend”,
vertelt
Harmen verwonderd. “Hij begreep
me echt , en ik
wilde me graag inzetten voor hem
.” Op klassenfoto’s
staat Harmen sindsdien steevast
vlák naast zijn
leerkracht. Die lacht: “We hadden
“Waarom
elkaar gevonden.”
“Wij zijn een avontuur aangegaan
als mensen, niet
plakken we
als leerkracht en leerling”, vind
t Peter. “Er gebeurde
zoveel labels tussen ons iets op zielsniveau: onze belevingen
pasten bij elkaar.”

op jonge

De onderwijsdeskundige betreurt
het dat
schoolkinderen vaak de dupe word
en van volwassen
mensen die niet functioneren: “Er
gaan zóveel
kinderen kapot”. Het gaat hem
aan het hart dat kinderen terechtk
omen
in speciaal onderwijs waarvan
nog maar de vraag is of het voor
hen
een geschikte vorm, is omdat we
daarmee iedereen die afwijkt van
het
gemiddelde als abnormaal best
empelen. “Die kinderen zijn net
zo
gek
en
leuk als ikzelf”, vindt hij. “Ook Harm
en was een lieve, begrip- en resp
ectv
olle
kerel aan wie niets mankeerde,
maar wij hadden hem gelabeld
.”

kinderen?”
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SCH O U DE R AAN SCH O U D E R
“Waarom plakken we zoveel labels op jonge kinderen”, vraagt Eppo
Bruins zich af terwijl hij aandachtig luistert naar het bijzondere verhaal
van Harmen. Hij is, net als Peter, overtuigd geraakt van het belang
van ouderbetrokkenheid in het onderwijs, één van de speerpunten
van het het kabinet. Al in 2016 schreef Eppo Bruins de nota ‘Kerels
voor de klas’ waarin hij pleitte voor meer man/vrouw diversiteit in het
onderwijs en een beroepsgroep die beter voor zichzelf opkomt. Het
onderwijs moet volgens het Kamerlid ook meer fulltime contracten
bieden zodat leerkrachten kostwinner kunnen zijn. Ze moeten hun
eigen lessen kunnen inrichten zonder stapels papierwerk te moeten
verrichten. Eppo betreurt het dat de verhoudingen tussen ouders en
leerkrachten juridiseren, terwijl ze beter schouder aan schouder kunnen
staan. “Vertrouw ouders”, zegt hij. “Het zou mooi zijn als ouders en
leerkrachten samen optrekken zodat een school voor kinderen een
verlengstuk wordt van thuis. We hebben moedige leerkrachten nodig en
schoolleiders die hen steunen.”
LO L IN LE RE N
“Ik was in het kamertje van de directeur een ongemotiveerde leerling
geworden; ik voelde me door niemand begrepen”, blikt Harmen terug.
“De term ‘gedragsproblemen’ was voor mij een vrijbrief voor problemen
en ontsporing, want ik was afgeschreven.” Harmen had bovendien
gehoord dat hij als lom-leerling nooit naar de havo of het vwo zou
kunnen, terwijl hij graag wilde leren. Een hbo-studie zou onbereikbaar
zijn voor hem.
Toch kreeg Harmen, dankzij Peter, de lol in het leren terug, hoewel hij
– tot zijn grote frustratie - merkte dat hij op het vervolgonderwijs nog
geen Psalm uit zijn hoofd kon leren omdat hij nooit had leren léren.
Peter beaamt dat: “Er werd toen op deze school nog niet getest en
getoetst, want er werd gedacht dat dat niet kon met deze kinderen.”
Harmen haalt uiteindelijk de mavo, volgt een mbo-opleiding marketing
en communicatie en doorloopt met goed gevolg een hbo-opleiding
marketing en management. Als consultant detacheert hij daarna
onderwijspersoneel, maar zijn passie ligt elders. Hij krijgt een baan
bij restaurant De Chinese Muur in Putten waar hij al werkt als student,
en waar het gezin De Glint vroeger eenmaal per jaar uit
eten ging. “Ik wilde loempia´s verkopen”, lacht hij.
Harmen werkt samen met eigenaar
Shuling Hu, wiens echtgenoot
een ander restaurant runt.
Als die weer bij De Chinese
Muur komt werken, staan
beide mannen tegenover
elkaar met hun verschillende
achtergronden en inzichten.
Maar de twee vinden elkaar in
de bedrijfsvoering en worden
compagnons. Ze bundelen
hun kracht: Jian Lan bestiert de
backoffice en keuken, Harmen
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Te lezen op:
ChristenUnie.nl/
kerelsvoordeklas

INTERVIEW

“Ik vind het
onbetaalbaar
dat we ons
weer aan
elkaar kunnen
verbinden”

runt de frontoffice en de bediening. De Chinese Muur wordt onder hun
leiding omgedoopt tot De Muur, en krijgt, met vijf andere restaurants,
een Aziatische keuken en een Nederlands gezicht, waar mensen kunnen
wokken en grillen volgens het concept ‘all you can eat’.

“We hebben
moedige
leerkrachten
nodig en
schoolleiders
die hen
steunen.”

“Het personeel ziet Harmen als topbaas die hen ziet en kent”, weet
Peter. “Ik kan zelf eigenlijk niets”, sputtert Harmen tegen, maar hij
weet tegelijkertijd dat mensen met veel plezier in zijn zes restaurants
werken omdat ze vertrouwen krijgen en veel vrijheid. De succesvolle
ondernemer vertelt dat hij inmiddels 350 mensen in dienst heeft,
samen met zijn compagnon Jian Lan. “Ik wil mezelf en anderen graag
ontwikkelen en uitdagen”, vertelt Harmen die vanaf zijn veertiende altijd
werkte naast zijn school en studie, en goed kan inschatten hoe hij zijn
restaurants tot een succes kan maken. “Ik werk graag met mensen en
probeer de juiste om me heen te verzamelen.”

Dit interview is
begin februari
gemaakt, vóór
het oplaaien van
de coronacrisis.

IM PACT
“Waarom vertelden ze me op school dat dit allemaal niet haalbaar
was voor mij”, verzucht Harmen, die nog steeds diep dankbaar is
dat Peter op zijn pad kwam. Toen familieleden een jaar geleden zijn
oud-leerkracht onverwacht tegen het lijf liepen, vroegen die zijn
telefoonnummer zodat Harmen contact kon opnemen. Op 5 oktober
2019 zaten de mannen met hun echtgenotes samen aan tafel, en kon
Harmen met zijn betrokken leerkracht delen hoeveel impact die heeft
gehad op zijn leven, en dat hij zijn bijzondere loopbaan aan hém te
danken heeft. Het emotioneert hem zeer: “Ik heb mezelf ontdekt en dat
heeft m’n leven veranderd”.
“Wat Harmen zegt ontroert me”, lacht Peter terwijl Harmen achter een
Japas-servet tegen de tranen vecht. “Ik vind het onbetaalbaar dat we
ons weer aan elkaar kunnen verbinden.”
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Er kwam een melaatse naar Hem toe... en Jezus,
innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit,
raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word gereinigd!’
- Marcus 1 vers 41 en 42 -

‘Nu weet ik: ook ik
ben waardevol’
Als kind kreeg ze vlekken op haar huid. Het werd
erger en erger en stukje bij beetje zag ze haar handen
en voeten verdwijnen. ,,Mensen vonden me eng en
omdat ik lepra bleek te hebben, ben ik verstoten’’,
vertelt Kajari.
„Ik verlangde naar een gezin, een lieve partner, een baan
met collega’s. Maar met lepra en een beschadigd lichaam
was ik kansloos. Ik voelde me zo alleen en vroeg God of Hij
me wilde wegnemen. Wat stelde mijn leven voor?”
„In het diepst van mijn ellende vonden medewerkers van
het lepraziekenhuis Nilphamari mij. Ze behandelden mij
liefdevol. Ik ben genezen. Het team hielp me een baan te
vinden als schoonmaakster op een school. Nu kan ik mezelf
onderhouden.”
„Inmiddels weet ik: ook ik ben waardevol. Lepra maakte
me diep ongelukkig, maar dankzij de juiste hulp is mijn
leven hersteld. De mensen die bijdroegen aan mijn
genezing ben ik intens dankbaar.”

Elke twee minuten krijgt iemand de
diagnose: ‘jij hebt lepra’. Leprazending
heeft als doel om binnen nu en vijftien
jaar leprabesmetting te stoppen. Door
(verstoten) leprapatiënten op te sporen; hen
tijdig te diagnosticeren en behandelen; door
inzet van nieuwe, preventieve medicatie; door
het geven van goede voorlichting en scholing.
Maar het lukt niet zonder hulp van mensen
zoals u. Helpt u mee melaatsheid te stoppen?

Veel vrouwen zoals Kajari wachten
dringend op hulp. Wilt u helpen?
Met uw donatie geeft u voor herstel
aan een mens met lepra. Ga naar
leprazending.nl/christenunie en kies het
bedrag dat u maandelijks wilt geven.

GEEF DIRECT VIA
Kies je eigen bedrag!

leprazending.nl
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Wilt u eenmalig doneren?
• Scan de Tikkie QR-code met uw mobiel
• Of doneer online op leprazending.nl/
christenunie
• Of maak een gift over naar NL49 INGB
0000 8898 89 o.v.v. ‘CU Donatie’.
Dank u wel!

D.V. 8 tot en met
14 november 2020

Tijdens de Week van het Leven willen we
met een liefdevolle videoboodschap en
advertenties aandacht vragen voor
vrouwen die onbedoeld zwanger zijn
en voor hun ongeboren kindje.

MAAK DE CAMPAGNE MOGELIJK!

Doe een gift op weekvanhetleven.nl

Bekijk de campagne op

weekvanhetleven.nl

scan de code en doneer

of maak een gift over naar NL07 RABO 0382 2947 77
t.n.v. Stichting Platform Zorg voor Leven

Namens de allerkleinsten en hun moeders: hartelijk dank!
Diederik van Dijk,
Voorzitter Platform Zorg voor Leven

De Week van het Leven wordt onder verantwoordelijkheid van Platform Zorg voor Leven georganiseerd door de NPV - Zorg voor het leven,
Schreeuw om Leven, de ChristenUnie, de SGP, Samen-Leven en de RMU, met steun van heel veel organisaties, bedrijven en personen die
het leven een warm hart toedragen. Kijk op de website voor alle vrienden voor het leven.

CAMPAGNE UPDATE

Campagne
Beste ChristenUnie vrienden,
Wat een zegen om in een vrij land
te wonen.
Een land waar we onze stem mog
en laten klinken
tijdens de komende campagne
voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart
2021.
En het gaat tijdens die verkiezin
gen echt ergens
om. De coronacrisis en de econ
omische gevolgen
laten zien hoe kwetsbaar we zijn.
Deze tijd laat
zien dat we als Nederlanders als het erop aan
komt - zorg dragen voor elkaar.
Initiatieven als
Niet Alleen geven enorm veel hoo
p! Vanuit die
hoop willen we campagne voer
en. We willen
bouwen aan een land waarin we
omzien
naar elkaar.

DECEMBER

Presentatie
verkiezingsprogramma

21 NOVEMBER

Partijcongres
met vaststelling
Kandidatenlijst

Tijdens de campagne kunnen we
laten zien waar
ons geloof ons toe drijft. Ik zou
het geweldig vinden als we samen dat verhaal
kunnen delen. Wilt
u meedoen? Wilt u uw gaven en
talenten inzetten?
En bovenal: wilt u meebidden voor
ons land?
Met uw gedrevenheid kunnen we
een hoopvol
realistische campagne beleven.
Ik kijk er naar uit!
Een groet in verbondenheid,
Gerrit van den Berg
Campagneleider TK2021

2020
12 SEPTEMBER

Lancering TV-spot
Bekijk de spot op christenunie.nl/tvspot
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10 OKTOBER

Bekendmaking
voorstel
Kandidatenlijst

2021

tijdlijn
17 MAART

Tweede Kamerverkiezingen

12 DECEMBER

  

Landelijke
ChristenUnie
actiedag

15 MAART

  

Gebedsbijeenkomst

13 MAART

  

Campagnezaterdag!

6 MAART

  

Campagnezaterdag!

EIND JANUARI

27 FEBRUARI

Partijcongres
met vaststelling
verkiezingsprogramma
& campagneaftrap

Campagnezaterdag!

  

De situatie rond het coronavirus maakt plannen maken ingewikkeld.
Dus nog meer dan anders zijn we flexibel en werken we met het
voorbehoud van Jakobus in ons achterhoofd.

31

CAMPAGNE UPDATE

HE L PT U M E E M ET O NZ E C AM PAG NE VO O R
DE TW E E D E KA M E R V ER K I EZ I NG EN?
Achter de schermen wordt al weer druk
gewerkt aan de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2021. Deze
verkiezingen bepalen hoe ons land er na
deze crisis uit komt te zien. Ongelofelijk
belangrijk dus.
Wilt u ons helpen om een aansprekende en
hoopgevende campagne te voeren? We zoeken daarvoor enthousiaste vrijwilligers voor
veel verschillende taken. Bijvoorbeeld om te
helpen met het beantwoorden van vragen
op social media, verkiezingsposters op te
hangen of om flyers uit te delen. Verder zijn

er chauffeurs nodig, vrijwilligers voor het belteam, partijbureauvrijwilligers voor de receptie
en postverzending en natuurlijk bidders voor de
gebedsteams.
Na aanmelding wordt telefonisch of via de mail
contact met u opgenomen om uw beschikbaarheid en inzet verder te bespreken.
Bouwt u met ons mee aan een hoopvolle campagne?
 ijk op www.christenunie.nl/doemee
K
en meld u aan!

WA T VO O R V RIJ W ILL I G ER S
ZO E KE N W E ?
We hebben hele diverse mensen nodig, voor hele
diverse taken, onder andere:

* (bij bijeenkomsten, acties of op het partijbureau)
Praktische mensen voor hand- en spandiensten

* kunnen uitleggen

Mensen die de ChristenUnie standpunten

* fotografie of video’s monteren

Mensen die goed zijn in vormgeving,

* teams in eigen gemeente

Vrijwilligers voor de lokale campagne

*
*
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Vrijwilligers die zich landelijk in willen zetten
Bidders: om al het werk te ondersteunen in gebed

V R AG EN?
Wij geven graag meer informatie. Als u meer wilt
weten over vrijwilligerswerk voor de ChristenUnie
neem dan contact op met Anja Smits, onze vrijwilligerscoördinator via vrijwilligers@christenunie.nl.

CAMPAGNE UPDATE

Robbert-Jan in actie
(In het midden)

Hoe is het om
campagnevrijwilliger te zijn?
“Mijn naam is Robbert-Jan, 24 jaar en ik woon samen met mijn vrouw in Zwolle. Voor de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen heb ik een paar keer
geflyerd in Nunspeet en was ik campagneleider
in Groningen. Daarbij heb ik veel mogen leren,
een kijkje gekregen in de lokale politiek en mooie
momenten meegemaakt.

W

at ik vooral heb geleerd is hoe belangrijk politiek is. Als student in Groningen
speelt je leven zich vooral af in de binnenstad. Tijdens de campagne ga je juist in gesprek
met mensen daarbuiten en kom je erachter hoe
bevoorrecht je leventje als student is. Voor zoveel
mensen is iedere dag een strijd, door armoede,
onveiligheid of andere problemen. In zulke situaties
wordt rechtvaardigheid heel concreet. Ook kom
je tijdens de campagnes bij allerlei initiatieven
waarmee mensen de wereld een stukje mooier
maken. We gingen bijvoorbeeld op bezoek bij stichting Chavah, waar tienermoeders een woning en
begeleiding krijgen. Het geeft hoop om te zien hoe
mensen zich inzetten voor de ander.
Hiernaast krijg je een kijkje in de keuken bij de
lokale politiek. Wat de thema’s en wie de mensen
zijn, dat was voor mij een grote onbekende. Meedoen aan de campagne is een soort stoomcursus,
waarbij je na een paar maanden helemaal ‘up to
date’ bent.

Ten slotte was het campagnevoeren gevuld met
mooie momenten, bijvoorbeeld het flyeren in Elspeet bij dikke vorst. Na twee uur was je verkleumd
en dan moest je met stijve vingers die brievenbussen open zien te krijgen. We sloten af met een
warme beker erwtensoep, die echt als geroepen
kwam. Een ander hoogtepunt was de Collegetour
met Gert-Jan Segers in Groningen, waarbij hij met
150 studenten in gesprek ging en de avond werd
afgesloten met tientallen dozen pizza’s.
Met andere woorden, ik kan het dus van harte
aanbevelen om een handje te helpen tijdens de
campagne! Tegelijkertijd hoop ik dat je daarvoor
kiest omdat je echt enthousiast bent over het verhaal van de ChristenUnie, niet alleen omdat het
bijvoorbeeld leuk staat op je CV.
Zelf kies ik voor de ChristenUnie, omdat ze zich
inzet voor een rechtvaardige samenleving vanuit
haar christelijke identiteit. Die identiteit is hard
nodig, omdat het christelijke perspectief op rechtvaardigheid zo’n waardevolle bijdrage is aan onze
samenleving. Ook is het mooi dat de
ChristenUnie, in theorie en steeds
meer in de praktijk, een partij
voor alle christenen is.”
Robbert-Jan van de Werken
Zwolle
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advertorial | compassion nederland
tekst nelleke van santen

Kinderen beschermen
tegen online seksuele
uitbuiting
De harde gevolgen van COVID-19 worden steeds meer zichtbaar. De wereldwijde lockdown heeft
ervoor gezorgd dat vooral kinderen in armoede kwetsbaar zijn en de gevolgen ondervinden: meer
ondervoeding, grotere leerachterstanden en meer kans op geweld en seksueel misbruik.
Vanwege de lockdown zitten gezinnen die
in armoede leven thuis zonder voedsel
of inkomen. In een land als de Filipijnen
worden sommige ouders tot wanhoop
gedreven en zien geen andere uitweg
dan hun kinderen te laten werken in de
cyberseksindustrie. Ze zien dit als de enige
manier om geld te verdienen en zo hun
gezin van inkomen te voorzien.

‘De gevaren zijn reëel
en wat we doen
om de kinderen te
beschermen, is ook
reëel.’
Door de goedkope technologie, snelle
internetverbinding en het makkelijke
internationale betalingsverkeer zijn
gezinnen een prooi voor criminelen.
Volgens het Child Rights Network
is het aantal online seksuele
uitbuitingsmisdrijven op de Filipijnen
tijdens de quarantaineperiode
verdrievoudigd.
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Lokale kerk
Door de overheidsmaat-regelen zijn de
Compassion-projecten op de Filipijnen
tijdelijk dicht. De kerkmedewerkers van
Compassion bezoeken de kinderen waar
mogelijk thuis en houden zoveel mogelijk
contact om toe te zien op hun welzijn.
Medewerkers zijn extra alert, houden
toezicht om te voorkomen dat kinderen in
misbruiksituaties terechtkomen en grijpen
in geval van misbruik in. Zij bieden hulp en
begeleiding en maken melding bij de lokale
autoriteiten.
‘Onze programma’s zijn altijd gericht op de
bescherming van kinderen’, vertelt Mary
Ann Manzano van Compassion Filipijnen.
‘De gevaren zijn reëel en wat we doen om
de kinderen te beschermen, is ook reëel.’
Armoede doorbreken
Als een kind in een gezin gesponsord
wordt, ervaren de ouders minder financiële
stress. Dit geeft meer rust en stabiliteit.
Zij leren wat het belang van scholing is
voor hun kind en krijgen training om meer
inkomsten te genereren. Ook worden
ouders geïnformeerd over de gevaren van
de cyberseksindustrie.

Tijdens de lessen op het Compassionproject leren de kinderen wat gezonde
grenzen zijn op seksueel vlak, en dat zij
voor zichzelf mogen opkomen. Ouders en
kinderen leren daarnaast met geld om te
gaan en hoe ze hun toekomst beter kunnen
plannen. Als jij een kind sponsort, wordt de
spiraal van armoede doorbroken en kunnen
we hen samen beschermen.

Bescherm ook een kind tegen uitbuiting.
Sponsor nu een kind op de Filipijnen.
www.compassion.nl/filipijnen

Colofon
Agenda
21 NOVEMBER 2020

* Partijcongres


met o.a. vaststelling Kandidatenlijst
www.christenunie.nl/congres

12 DECEMBER 2020

* Landelijke

ChristenUnie

actiedag

Redactie
Floris Spronk (eindredacteur),
Alma Broekmaat-Hagens,
Tjitske Kuiper-De Haan,
Gerben van Helden
Met medewerking van
Anne Paul Roukema |
www.inhisimage.nl
Joke Troost |
www.preciouspeoplefotografie.nl
Theanne Boer |
www.theanneboer.nl
Henrique Staal & Jaco Klamer |
www.klamer-staal.nl
Vormgeving
IDD

Tip

Contact
Postbus 439, 3800 AK
Amersfoort
Tel. 033 4226969
info@christenunie.nl
IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18
www.christenunie.nl/contact
CBB
ChristenUnie magazine verschijnt
in braille en audio bij het CBB
Tel. 0341 565 499

HET FELLOWSPROGRAMMA
Georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
Voor jonge denkers die zoeken naar
politieke verdieping.
 ijk voor meer informatie &
K
hoe te solliciteren op:
wi.christenunie.nl/fellows

Druk
Vellendrukkerij BDU B.V.
Advertenties
Theo Wijbenga
Tel: 058-2987616
M : 06 51426179
theo.wijbenga@ndcmediagroep.nl
Het volgende ChristenUnie
magazine verschijnt in
december 2020

De advertenties in dit magazine vertegenwoordigen
niet automatisch de politieke
standpunten van de ChristenUnie, maar worden geplaatst
om het maken van het magazine te kunnen bekostigen.

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

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt
samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen
schriftelijk voor 30 november
bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl. Alle mutaties worden
door de ledenadministratie
per e-mail of per post aan u
bevestigd.
Persoonsgegevens en privacy
De ChristenUnie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie
hierover in onze privacyverklaring op www.christenunie.nl/
privacyverklaring. Vragen of
bezwaar? Mail of bel met het
Partijbureau.

ChristenUnie magazine wordt
verpakt in biofolie. Werp deze
wikkel in de gft-container, voor
minimale milieubelasting.
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Help mee

om het aantal leden
te laten groeien!
Dankzij u bestaat de ChristenUnie. Velen van u steunen ons al jaren. Dank voor uw trouwe
steun! Met uw contributie trainen we politiek talent, ondersteunen we onze politici en
kunnen we campagne voeren. En wist u dat de overheid voor ieder lid subsidie geeft aan
de partij? Met meer leden kunnen we dus nog veel meer werk verzetten.

Wilt u ons helpen om verder te groeien in aantal leden?
Zo kunnen we ook in 2021 een aansprekende en hoopgevende campagne voeren!

Vraag uw gezinsleden
om ook lid te worden.
Een gezinslid (extra lid op hetzelfde
adres) betaalt 7,40 per kwartaal.

Vraag bevriende ChristenUniestemmers om ook lid te worden
Een hoofdlid betaalt 14,50 per kwartaal.

Actie!
Welkomstcadeau voor nieuwe leden:
Het boek ‘De verloren Zoon’
van Gert-Jan Segers &
een reep chocolade om te delen.

Deze actie loopt tot en met 31 oktober 2020. Het tarief voor een gezinslid is 29,50 euro per jaar, voor een hoofdlid 58 euro.

Kijk voor meer informatie op www.christenunie.nl/welkom
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Dit zijn onze
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‘Meedoen met het verhaal van God’

Gert-Jan Segers in gesprek met Gor Khatchikyan

met de Kamerleden
‘De Schepper kwam naar zijn schepping’
Overdenking van Nelinda Troost-Koudijs
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Blijf op de hoogte
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VOORWOORD

Verwachting
Hoogzwanger op pad gaan naar een onbekende
stad. Hoe zou Maria zich gevoeld hebben toen ze
vertrok naar Bethlehem? Gespannen om op weg te
gaan omdat ze moest bevallen op een plek die ze
niet kende? Vond Jozef het vervelend dat hij niet
terug kon vallen op de mensen uit zijn vertrouwde
dorp? Zagen ze er tegenop dat alles anders zou zijn?
Of keken ze vooral uit naar het nieuwe leven?

e Bijbel zegt er niets over. Maar door wat ik lees over
deze twee jonge aankomende ouders, vermoed ik dat
hun Godsvertrouwen voorop stond. Ze gingen op weg
met de blijde verwachting van een bijzonder Kind en vaste
hoop op de bijzondere toekomst die Hij zou brengen.
Ik moet aan dit jonge stel denken nu wij ook een
Kerst en winter tegemoet gaan die anders is. Door
dat afschuwelijke virus missen we de vertrouwde
vieringen en familieontmoetingen. Er is knagende onzekerheid bij velen van ons. We weten
nog niet wat 2021 zal brengen voor ons land,
onze families en naasten.
Het is anders, spannend en soms ronduit
verdrietig. Maar als we net als Jozef en Maria
op weg gaan naar een onbekende toekomst,
mogen wij houvast vinden omdat een Kind
ons geboren is. We kunnen hoop putten uit de
belofte dat de heerschappij op Zijn schouders
rust. En leven in de verwachting dat aan Zijn
vrede geen einde zal komen. Door alles heen is
God erbij! Hij laat niet los.
Ik wens u verwachtingsvolle kerstdagen en Gods
zegen in 2021,

ers
Gert-Jan Seg
Lijsttrekker
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uit Den Haag
DE INZET VAN ONZE MENSEN IN DE TWEEDE KAMER

Zorg voor zeggenschap
Goede zorg is letterlijk van levensbelang. In de
ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen
maken toegewijde zorgverleners ‘zorg voor elkaar’ concreet.
Zorgprofessionals verdienen onze waardering en alle
ruimte voor hun waardevolle vakmanschap. Dat uit zich
niet alleen in warme woorden. Onze verpleegkundigen en
verzorgenden hebben recht op meer inspraak, een betere
beloning en een groter vertrouwen. Daarom presenteren
wij het manifest ‘zorg voor zeggenschap’ met zes concrete
voorstellen om zeggenschap beter te organiseren.

Lees de zes voorstellen op christenunie.nl/zeggenschap

Sneller hulp voor kwetsbare burgers

Carla Dik-Faber

Veel kwetsbare burgers raken verstrikt in alle regelingen
waar ze aan moeten voldoen en alle formulieren die ze in
moeten vullen. Wat de ChristenUnie betreft moet er één
fysieke plek komen waar mensen die het water aan de
lippen staat terecht kunnen en waar iemand beschikbaar
is die hen ziet en helpt. Het kabinet gaat op aandringen
van de ChristenUnie aan de slag met het voorstel om
in elke gemeente één loket te hebben waar kwetsbare
burgers terecht kunnen met vragen voor de overheid.

Erkenning Nederlandse Gebarentaal
Het initiatiefwetsvoorstel voor officiële erkenning van
de Nederlandse gebarentaal dat de ChristenUnie
heeft ingediend is aangenomen. Voor doven en
slechthorenden is dit wetsvoorstel van grote betekenis.
De wet zorgt er niet alleen voor dat belangrijke
informatie voor hen beter toegankelijk wordt, maar
regelt bovendien dat het recht van duizenden
Nederlandse doven en slechthorenden om te
communiceren in hun moedertaal wordt vastgelegd.
Stieneke van der Graaf
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Belastingplan
Ons belastingstelsel moet én kan eenvoudiger en
rechtvaardiger. Daarom hebben we een voorstel
gelanceerd met grootschalige hervormingen, zoals het
afschaffen van het toeslagenstelsel. Daarvoor in de
plaats komt er een basiskorting, gebaseerd op het aantal
mensen in een huishouden en het gezamenlijk inkomen.
We verhogen het minimumloon, de bijstand en de AOW.

Eppo Bruins

Lees het plan op christenunie.nl/belastingplan

Armoede- en schuldenoffensief
Een kapotte wasmachine, dat is voor vele gezinnen in
Nederland het duwtje van nét rondkomen naar belanden
in de armoede. In deze kabinetsperiode hebben we volop
ingezet op de bestrijding van armoede en schulden.
Maar onze inzet gaat verder. Alleen al in de coronacrisis
neemt armoede steeds meer toe. Daarom lanceerde de
ChristenUnie samen met de PvdA een offensief tegen
armoede en schulden met 14 voorstellen. Zo willen we het
doorverkopen van schulden met winstoogmerk verbieden en
moeten de woekerrentes van postorderbedrijven omlaag.

Lees de voorstellen op christenunie.nl/armoede-en-schulden

Gert-Jan Segers

Geen wapenverkoop Turkije

Joël Voordewind

Keer op keer gaat Turkije over de schreef.
Met als laatste trieste voorbeeld dat het
jihadistenstrijders steunde in de oorlog in
Nagorno-Karabach tegen de Armeniërs. Ons voorstel
om de regering steun te laten verwerven voor een
Europees wapenembargo is aangenomen. Het is
immers onbestaanbaar dat landen in de Europese
Unie aan Turkije wapens verkopen, waarmee het land
vervolgens mensenrechten schendt.

Initiatiefwet tegen moderne slavernij
Moderne slavernij, ernstige milieuvervuiling en
kinderarbeid. Praktijken die nog altijd plaatsvinden. Tot nu
toe bleef onze aanpak grotendeels beperkt tot vrijwillige
maatregelen. Dat is echter niet voldoende. We komen
daarom met een initiatiefwet die Nederlandse bedrijven
verplicht om uit te zoeken of er in hun productieketens
schendingen van mensenrechten plaatsvinden en zo
ja, om dat uit te bannen. Het mag niet zo zijn dat wij
profiteren van producten, bedrijven mooie winsten
maken, maar de allerarmsten de rekening betalen.

Kijk voor nog

veel meer resultaten,

plannen en initiatieven
op christenunie.nl, en
volg ons op Facebook of
Instagram.

Lees de wet op christenunie.nl/wet-moderne-slavernij
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Samen
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OVERDENKING

2020 is een jaar van verandering geweest. Veranderingen die we hebben
gevoeld in ons werk, in ons gezin, in onze sociale contacten en misschien ook
wel mentaal. Mede door covid-19 gingen allerlei maatregelen ons dagelijks
leven bepalen, allemaal veranderingen. En je zou geen Nederlander zijn als
je daar niet iets van vindt en dat leverde weer de nodige verdeeldheid op.
Meningen die overal en breeduit werden geventileerd en waarin we ons best
doen om de ander te overtuigen van ons gelijk! We voeren onlinecampagnes
via onze social mediakanalen om onze ‘online vrienden’ vooral te helpen om
te veranderen in hun denken.

aulus voert ook een campagne. Hij is echter niet
de beste in het vormen van korte oneliners en
pakkende hashtags, hij heeft meestal wat meer
woorden nodig. Hij bereikt zijn volgers in Rome dan ook
niet online, maar ouderwets via pen en papier. Zijn brief
sluit hij af met een aantal praktische tips over hoe je je als
christenen tegenover elkaar, tegenover niet-gelovigen en
tegenover de regering moet opstellen. Want Paulus wil
zijn volgers duidelijk maken dat een logisch gevolg van
het geloof is, dat je gaat leven zoals God dat graag wil. In
hoofdstuk 12:2 zegt hij daarover het volgende:
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (in de NBG-vertaling staat
uw denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God
van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Paulus roept op tot verandering van ons eigen denken.
Een proces waar Paulus zelf ook niet onbekend mee
was, hij spreekt hier uit ervaring. Onze focus zou dus
niet alleen maar moeten liggen op de veranderingen
om ons heen, ook niet enkel op de verandering van
anderen, maar vooral en allereerst op de verandering in
onszelf. Hij roept ons op tot een gezonde zelfreflectie,
zodat we zullen gaan ontdekken wat God van ons persoonlijk vraagt. Een ontdekkingstocht naar wat goed,
volmaakt en God welgevallig is. Deze zelfreflectie vindt
plaats in onze binnenkamer. De plaats waar we Jezus
ontmoeten. De plek waar Hij ons aanspoort en kracht
en moed geeft om te veranderen. Want verandering is
meestal niet de makkelijkste weg. Verandering kan gepaard gaan met moeten loslaten, de ander belangrijker
achten dan jezelf, vergeven, uit je comfortzone stappen
en confrontaties aangaan. Een reis die je niet alleen wilt
of kunt maken.

“De Schepper
kwam naar zijn
schepping”
Deze maand vieren en gedenken we de grootste
verandering die de geschiedenis heeft gekend. Een
keerpunt in de tijd; Jezus, die zijn gelijkheid aan God
niet vasthield, maar de gestalte aannam van een
baby. God werd mens. De Schepper kwam naar zijn
schepping, want verandering was nodig om verlossing
te brengen. Tijdens zijn leven hier op aarde voerde Hij
echter geen campagne door alleen maar te vertellen
hoe wij moeten leven; Hij leefde het zelf aan ons voor.
Hij sprak niet alleen over onvoorwaardelijke liefde, Hij
stierf uit liefde voor ons allemaal.
Dit komende jaar zullen we weer met veranderingen
van buitenaf te maken krijgen; in onze wereld, in ons
land en in ons eigen leven. Ik hoop dat we ons niet
laten overweldigen door alles wat er om ons heen
gebeurt. Laat het daarentegen elke keer weer een aanleiding zijn om te ontdekken wat God hierin van ons
persoonlijk vraagt. Laat het een aanleiding zijn om te
groeien in ons geloof, zodat we Zijn liefde en waarheid
kunnen uitdelen. Ik wens je een gezegend 2021 toe!
Nelinda Troost-Koudijs
Voorganger Mozaiek0318
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Het is zo’n novemberdag waarop een waterig zonnetje het de hele tijd aflegt
tegen de regen. Ik parkeer mijn auto voor het kantoor van de ChristenUnie in
Amersfoort en loop snel naar binnen. Boven, in een ruimte waar we voldoende
afstand kunnen houden, wachten Gor Khatchikyan en Gert-Jan Segers op me.
Tekst: Matthijn Buwalda, Foto’s: Anne-Paul Roukema

or is arts op de spoedeisende hulp en
werd het afgelopen jaar landelijk bekend
door zijn hoopvolle optredens in de
media. Maar naast de coronacrisis is er
nog een andere crisis die hem enorm bezighoudt,
namelijk die in het land waar hij vandaan komt:
Armenië.
Gor, wat een jaar voor jou. Hoe is het?
Gor: “Je doelt waarschijnlijk op mijn werk als
arts, maar ik moet eerlijk zeggen dat de situatie
in Armenië me momenteel meer bezighoudt. Die
rouw komt heel diep binnen. Bijna dieper dan ik
zelf had verwacht. Het is bijna verlammend. Dat
ik vaak niet weet wat ik kan doen in deze situatie.”
Ja, vertel. Ik heb er wel iets over gehoord, maar
het fijne weet ik er niet van.
Gor: “De soevereiniteit van Armenië, en dan vooral
de regio Nagorno-Karabach, staat opnieuw onder
druk van buurland Azerbeidzjan. Zij willen de zeggenschap over de regio en zijn opnieuw begonnen
met vechten om het gebied over te nemen. Het
Armeense volk is amper bijgekomen van de vorige
oorlog en nu vallen er opnieuw talloze doden en
komt er weer een vluchtelingenstroom op gang.”

Heb je hoop voor die regio?
Gor: “Nou, op dit moment eigenlijk niet.
De vrede waar ze het over hebben zie ik
niet zomaar gebeuren. Ook omdat ik ervan
overtuigd ben dat de plannen over wat ze daar
willen bereiken veel verder gaan dan wat ze zeggen. Dus ik ben ervan overtuigd dat Azerbeidzjan
de rest van Nagorno-Karabach volledig over wil
nemen en ook de zuidelijke delen van Armenië
waar nu een weg moet komen om oost met west
te verbinden. Dat zal dan over Armeense grond
gaan en dan is het einde zoek. Het is het langzaam uitbreiden van de imperiale macht van de
omringende landen en dan zit Armenië nog verder
in een blokkade.”
Gert-Jan: “Eigenlijk is dit een veel groter vraagstuk.
Dit is weer een testcase voor ons of we bereid zijn
om op te komen voor de vrijheid van kwetsbare volken. Maar dat kun je ook vertalen naar de situatie
hier in Nederland. Ook hier staat de vrijheid soms
op het spel. Als mensen op basis van welk gedachtegoed dan ook bereid zijn om zo ver te gaan, om
mensen te intimideren, daar valt dan niet mee
te onderhandelen. Ik ben ervan overtuigd dat de
krachten waar je dan tegenover staat potentieel zo
gevaarlijk zijn. Dus als je dan je stem niet
laat horen, dan staan ze uiteindelijk bij jou
aan de deur en is er niemand meer
die voor jou spreekt. Het klinkt misschien een beetje pathetisch, maar
dat is de uiterste consequentie van
zwijgen over onrecht. Dat is de les
van onze beschaving. We hebben
geleerd dat er altijd mensen zijn met
een totalitaire agenda en die nemen
geen genoegen met maar een klein
beetje van iets, of het nou een land
of een gedachtegoed is. Of het nou
een leraar is die geen cartoon meer
durft te laten zien in de klas, twee
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mannen die niet meer hand in hand durven te
lopen op straat, geen kruis meer op een kerktoren
mogen zetten is voor dit soort mensen altijd wel
een reden om te zeggen: Ik erger me hieraan. Als je
daarin meegaat dan is daar nooit een einde aan de
expansiedrift. Je moet daarom aan het begin al een
streep trekken: hier is de grens. Zowel in Armenië als
in Nederland.”
Kunnen we dat?
Gert-Jan: “Nou, dat is een mengeling van dingen
die we daarvoor moeten doen. Ik vind dat als zo’n
leraar onder moet duiken ook de burgemeester
een grote taak heeft. Ga maar naar die gezinnen

toe. Aboutaleb bijvoorbeeld, is een moslim die
voor vrijheid staat. We kennen de mensen die
de aanleiding zijn geweest dat die leraar moest
onderduiken. Dan ga je naar die mensen toe en
spreek je ze direct aan op hun gedrag. Dan maak
je ze duidelijk dat ze in dit land wonen waar ze
ongelooflijk veel vrijheid hebben, maar dat ze never-nooit ongestraft over deze grens heen kunnen
gaan. We hebben een aantal middelen in onze
rechtstaat. Harde middelen, zoals streng straffen,
verbieden, enzovoorts. Maar ook een paar zachte
middelen, zoals aanspreken en controleren. Die
moeten we allemaal tegelijk inzetten om deze
tendens te keren.”

“DIE ROUW KOMT HEEL DIEP BINNEN. BIJNA DIEPER
DAN IK ZELF HAD VERWACHT. HET IS BIJNA VERLAMMEND.
DAT IK VAAK NIET WEET WAT IK KAN DOEN IN DEZE SITUATIE.”
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Gor, hoe is alle aandacht dit jaar jou bevallen?
Heb je mooie reacties gehad op je mediaoptreden?
Gor: Ja, ik heb ook echt mooie berichtjes gehad.
Mensen die me bemoedigden, die indrukwekkende verhalen met me deelden. Ik heb brieven,
kaartjes, taarten en bloemen gehad. Ik heb zelfs
een paar huwelijksaanzoeken gehad, haha!
Gert-Jan: Ook als fractie krijgen we vaak bemoedigingen vanuit het hele land. Dat is zo mooi en
het is belangrijk om daar bij stil te staan. Laat dat
ook binnenkomen en geniet daar even van. Soms
als ik een heel mooi mailtje krijg dan stuur ik dat
even naar het hele team, bijna als een tegengeluid voor alle drek die er soms op de sociale
media over je uit wordt gestort.

Beluister de podcast

Gert-Jan en Gor spraken elkaar in
oktober voor de podcast ‘Gert-Jan
Segers vraagt aandacht voor..’.
Beluister dit bijzondere gesprek via
www.christenunie.nl/podcast
Daar vind je ook andere
afleveringen, met o.a.
Don Ceder, Sander Heijne
en Rinke Verkerk

Je krijgt ook negatieve reacties op je verhaal over
Armenië, Gor. Ben je bang geweest?
Gor: “Ik ben niet zo heel bang aangelegd, maar
je houdt er rekening mee, laat ik het zo zeggen.
Maar ergens denk ik: als het alternatief is om geen
mening meer te hebben, niet te staan voor recht
en te zwijgen? Ja, dan weet ik ergens: wie zwijgt
stemt toe. De politieke correctheid of het zwijgen
in dit soort situaties heeft altijd de onderdrukker
bevoordeeld. Dus de vraag is: Kan ik met mezelf
leven als ik in dit soort situaties zwijg? Nou, het
antwoord is nee, dus ik moet een manier vinden
om mijn hart te laten spreken.”
Gert-Jan: “Ik vind het wel heel mooi hoe je erover
spreekt, Gor. Je blijft spreken met onderscheid,

je blijft aanspreekbaar. En je getuigt op een hele
mooie manier van wat er uiteindelijk echt belangrijk is, namelijk dat God erbij is.”
Gor: “Dank je wel. Ik moet wel eerlijk zeggen: we
spraken elkaar een tijd geleden voor jouw podcast, en toen vroeg je me: waar is God, in deze
crisis in Armenië? Toen antwoorde ik nog met de
hoop dat het enigszins goed zou komen, maar nu
is het gewoon een vreselijke ramp geworden. En
dan blijft de vraag: waar is God? Ik weet het nu
eerlijk gezegd even echt niet. En tegelijk denk ik
dat God ons ook vraagt: waar ben jij? Dat is óók
een wezenlijke vraag. Als wij vragen waar God
is, dan mag Hij ook vragen waar wij zijn. Waar
ben ik? Ben ik wel op mijn plek om hier iets aan te
doen?”
Even over die plek! Een paar weken geleden
kreeg ik een mailtje waarin de kandidatenlijst
voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend
werd gemaakt. Nu had ik eigenlijk verwacht je
op die lijst tegen te komen, maar ik kon je naam
nergens vinden. Waarom niet?
Gor: “Terechte vraag die ik heel veel gekregen
heb na de publicatie van de lijst. Ik heb hier de
afgelopen maanden behoorlijk over nagedacht.
Ik ben heel oprecht diep van binnen op zoek
gegaan of dit het juiste moment is. Kijk, ik wil het
graag, dat staat buiten kijf, maar het moet wel
kloppen. Ik heb niet per se de ambitie om iets te
worden of te zijn, maar ik wil geleid worden door
God, niet per se door de flow van media-aandacht. Ik heb met heel veel mensen gesproken,
ook met ervaring in de politiek, om te begrijpen of
het nu de tijd is. En ik ben tot de conclusie gekomen na al die gesprekken, na bidden en luisteren,
dat het nu niet mijn tijd is.”

“Ik heb ook
echt mooie
berichtjes gehad.
Mensen die me
bemoedigden, die
indrukwekkende
verhalen met
me deelden. ”

En heb je daar rust over?
Gor: “Nou, ik moest wel even iets loslaten. Ook
een beetje de angst of de kans dan nu niet voorbij
is. Of het nog wel een keer terugkomt. Dan ga
je toch zo menselijk denken. Want politiek is
ook vaak timing, momentum. Maar ten diepste
geloof ik dat het Gods timing moet zijn. Ik ben
er ontspannen onder. Ik hoop dat ik bijvoorbeeld
over vier jaar nog steeds de steun heb van de
ChristenUnie en dat er nog steeds een podium is.
Maar dit is niet het moment. Ik ben wel superblij
en trots met de lijst die er ligt. Want die staat vol
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met mooie mensen waarvan ik zeker weet dat ze
het heel goed gaan doen.”

te verkiezingen was ik tien of elf jaar, met Van Agt
en Den Uyl. Daar smulde ik van!”
Gor: “Ja, wat ik je daarover eigenlijk nog eens
Gert-Jan: “Ik heb zelf ook in zo’n situatie gezeten.
wilde vragen. Heb jij bij de laatste kabinetsonderIk werd ooit benaderd voor de kandidatenlijst voor
handelingen nooit gedacht: dít is mijn kans om
de Tweede Kamer en mijn eerste reacties was: Ja,
bewindspersoon te worden?”
natuurlijk! Ik ben toch een beetje een politiek dier
Gert-Jan: “Nee, ook hier weer gaat het over weten
en houd ook wel van het spel. Maar Rianne, mijn
wat je plek is. Ik wist dat het niet goed zou zijn. Ik
wijzere wederhelft, die stelde wat terechte vragen.
wist dat ik in de Tweede Kamer moest zitten bij de
Of ik zeker wist dat het nú mijn plek was. En toen
fractie. Ik ben veel meer een volksvertegenwoordiik die vraag eerlijk beantwoordde, ook na bidden
ger dan een bestuurder. Het appelleerde ook niet
en veel praten met anderen, was
heel diep aan me. Ik heb hetzelfde
“Zelfs als ik nu
het antwoord gewoon: nee. En ik
als jij. Status, een plek of een stoel
voelde ook de angst wel een bee
interesseren me gewoon niet zo. Ik
voor een langere vond het in het begin ook moeilijk
tje hoor. Dat ik nee zei tegen iets
wat ik graag wilde en waarvan
hoe dat gaat op een ministerie. Een
periode God niet
ik niet zeker wist of het terug zou
keer in de week komen we met alle
zou ervaren in
komen. Maar toen jaren later het
ChristenUnie-bewindslieden bij
moment alsnog kwam kon ik ook
elkaar om bij te praten en te bidden
mijn leven, dan
met heel veel rust en vrijmoedigen dat is vaak bij Carola op het
heid die stap naar voren zetten.
ministerie. En dan kom je binnen en
nog zou ik terug
En Gor, ik weet zeker dat voor jou
dan is er een kamerbewaarder, je
kunnen kijken en
ook het moment zal komen dat
koffie wordt voor je ingeschonken,
je in alle rust een stap naar voren
er is een auto met chauffeur. En die
weten dat Hij er is.” hele entourage, die staat me tegen.
kunt zetten. Ik vind de manier
waarop je ermee bezig bent en de
Ik word daar ook wel een beetje
vragen die je jezelf stelt heel mooi. En ik hoop dat
bang van. Dat het ergens toch te comfortabel om
we ook zo’n partij zullen blijven. Niet van mensen
je heen wordt dat je het normaal gaat vinden. Dat
die alleen maar bezig zijn met hun eigen carrière,
je macht normaal gaat vinden.”
maar eentje vol met mensen die weten dat ze
nu op de plek zitten waar ze nodig zijn.”
Gert-Jan, hoe kijk jij verder terug op het afgelopen jaar? Een tragisch sterfgeval in je familie,
Gor: “Ja, dat vind ik zelf zo mooi aan de
een diepe gezondheidscrisis terwijl je leiding aan
ChristenUnie. Ik wil gewoon meedoen met
het land moest geven, hoe beleef je dat?
het verhaal van God en of dat nou klein of
Gert-Jan: “Soms is het goed dat je niet alles van
groot is maakt niet uit. En ik ben het ook
tevoren weet. Als ik van tevoren zou hebben
niet altijd eens met de ChristenUnie
geweten wat er deze kabinetsperiode allemaal
hoor. Er zijn ook punten waar ik
zou gebeuren, dan weet ik niet of ik de stap had
echt van mening verschil.”
durven zetten. Zowel in de politiek als persoonlijk
kan er intens verdriet zijn. Maar toch, ergens daarGert-Jan: “Ik merk, zeker dit afgeonder is dan die dragende hand van God. Dat je
lopen jaar, dat jouw woorden
toch door kunt. Toch slaap ik. Toch sta ik weer op
gezegend worden. Dat je
en ben ik niet omgevallen. Het lukt me om door te
harten raakt met wat je
gaan. Als ik dat tien jaar geleden had gehoord: dit
zegt, op tv of elders. God
moet je allemaal gaan doen. Nou, ik had het niet
gunt het je dan denk ik
geweten hoor. En ook in het nadenken over deze
ook, dat je iets waar je hart
plek heb ik hele intense gebedsmomenten gehad.
zó naar uit gaat, mee mag
Heel diep in mijn hart gehoord: ‘Ik ben erbij. Ik ga
maken. Ik had ook altijd zo’n
met je mee.’ Dat betekent niet dat alles wat ik doe
enorme interesse voor de
top is. Ik sla ook gewoon soms de plank mis en
politiek. Mijn eerste bewusdoe domme dingen, maar die diepe belofte die
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“Ik wil gewoon
meedoen met het

verhaal van God
ik heb gevoeld heeft me zo enorm geholpen. En
als ik terugkijk denk ik: die belofte is altijd waar
geweest, tot op de dag van vandaag.”
Gor, zou jij dat Gert-Jan na kunnen zeggen?
Gor: “Ja. Ik ben zelf natuurlijk een enorme weg gegaan, mijn hele leven. En dat ik hier nu ben is voor
mij een teken van Gods trouw. Van dat Hij er is.
Zelfs als ik nu voor een langere periode God niet
zou ervaren in mijn leven, dan nog zou ik terug
kunnen kijken en weten dat Hij er is.”
Tot slot: wij zien vooral alle drukte en inspanningen, maar wat zijn nou momenten waar je van
bijkomt? Waar je van oplaadt?
Gor: “Ik heb het nu te weinig. Ik heb nog nooit zo’n
heftig jaar meegemaakt. Ik merk dat ik nu soms
op het randje van overleven zit. Ja, God is erbij
en ik voel me gedragen, maar ik ben wel op zoek
naar een gezonde balans om naast al het harde
werken ook op te laden. Dat komt ook omdat je
niet meer met groepen mensen bij elkaar kan
komen door de coronamaatregelen en dat vind
ik juist momenten die me goed doen. Ik mis ook
de samenkomsten in de kerk bijvoorbeeld. Daar
heb ik echt last van. Ik rij ook graag motor, maar

en of dat nou klein

de zomer was zo druk dat
of groot is maakt
ik er niet aan toe kwam
en nu is het seizoen alweer
niet uit.”
voorbij. Dus ja, ik moet wel
even opletten. Als straks alles
weer mag lijkt het me heerlijk om
met iemand wat te reizen en de batterij even goed op te laden. Even alles resetten.
Geen mening hoeven geven, even helemaal niets.”
Gert-Jan: “Voor mij is de zondag heel belangrijk.
Dat is voor mij een dag om te ontvangen, van elkaar
en van God. Ik mis de kerkdiensten enorm, vooral
het samen zingen. Maar gezinsleven is voor mij ook
heel belangrijk. Als we samen rond de tafel zitten,
dat zijn voor mij heilige momenten. Als ik ooit een
punt zet achter dit politieke werk dan trek ik me
terug en ga ik een roman schrijven, dat lijkt me
heerlijk. Ik heb al wel een verhaal in mijn hoofd en
maak af en toe al wat aantekeningen. Dan hoef ik
geen meningen meer te geven of overal op te reageren, dan trek ik de stekker eruit en ga ik een mooi
verhaal maken. Dan mogen mensen als Gor het
gaan doen. Maar voor nu heb ik ontzettend veel zin
om nog een periode als lijsttrekker in te gaan. Voor
nu is dit mijn plek.”
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‘ Vaak begin ik
met 								,
dat is essentieel’
Deze kabinetsperiode stelt Arie Slob
zich overal voor als Arie. Niet als
minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media.
Tekst: Wilfred Hermans, Foto: Robin Utrecht / ANP

“

e afgelopen drie jaar verbleef ik doordeweeks meestal in een appartement in Den
Haag, soms al vanaf zondagavond. Best
een ingrijpend leefritme, al was ik dat als Kamerlid al
gewend. Een grote prijs en mijn vrouw en ik willen die
betalen. Des te meer genieten we van de weekenden
samen; even in de tuin werken, fietsen, wandelen,
muziek luisteren, boodschapjes doen. Klinkt gek, maar

even naar de supermarkt vind ik oprecht leuk – vooral
als je samen de winkel in mag. En binnen vijf minuten
sta ik aan de IJssel, dat rivierenlandschap fascineert
mij al sinds m’n jeugd. Ik kom er helemaal tot rust.”
T ROTS E OPA
“Ik loop twintig jaar in Den Haag rond en heb heel wat
stormen doorstaan. Gesprekken met bewindspersonen van onze partij helpen me dan om de draad weer
op te pakken. We kunnen intern helemaal onszelf zijn
en alles met elkaar delen, we huilen en lachen samen
en bidden voor elkaar. Maar ook van anderen – soms
uit onverwachte hoek – krijg ik weleens bemoedigende
berichtjes en kaartjes, echt hartverwarmend. Onder
alle tumult die er kan zijn, ervaar ik de kracht om door
te gaan; de kracht van gebed is groot! Gelukkig heb ik
de gave om de knop om te zetten, bijvoorbeeld als ik
weer thuis ben. Ik krijg veel energie van mijn gezin en
de kleinkinderen die ik afgelopen jaren heb gekregen
– inmiddels zijn het er zes. Recent mocht ik de jongste
naar het doopvont brengen, prachtig! Ik ben een
trotse opa, zeker. Mijn kinderen zijn allemaal weer in
de buurt van Zwolle komen wonen, dus de weekenden
vullen zich al gauw met familiebezoekjes. Ik ben een
voorleesopa, ik lees graag voor, ‘De Moppereend’ is
favoriet. Trouwens, uit onderzoeken blijkt dat het bijzonder goed is voor de taalontwikkeling van kinderen
om voorgelezen te worden. We zijn als ministerie ook
een leesoffensief gestart om leerlingen meer te laten
lezen. En we kijken naar het curriculum en het vak
Nederlands. Onze inzet is om het plezier in lezen
meer centraal te zetten.”
“Passend onderwijs gaat me al jaren aan het
hart. Dit najaar zijn vijfentwintig maatregelen die ik
had voorgesteld breed gesteund, ook door meer dan
twintig veldpartijen. Dan ben ik blij en dankbaar dat ik
me zo voor de ChristenUnie én Nederland dienstbaar
mag maken. Vergeet niet: er zitten tweeënhalf miljoen
kinderen in mijn portefeuille, dat is megaveel. Soms
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kun je met kleine stapjes een groot effect sorteren. Zo
hebben we een wetsvoorstel ingediend om kinderen
in het praktijkonderwijs een diploma te geven, want
ieder kind heeft daar recht op. Een eenvoudig voorstel met groot effect.”
“Op een werkbezoek in het oosten van het land zag
ik hoe kinderen met een behoorlijke beperking op
een reguliere school één-op-één ondersteuning
kregen. Bij zowel ouders als de begeleiders zag ik
hetzelfde verlangen, namelijk om die kinderen regulier onderwijs te laten volgen. Ontroerend mooi…
Het verhaal van de ouders raakte me, ze moesten
talloze scholen aflopen om een plekje voor hun kind
te vinden. Bij dergelijke problemen is het essentieel
om te beginnen met luisteren, vaak zit er veel pijn
en verdriet achter. Deze ontmoeting motiveerde
mij om er iets aan te doen, met als resultaat dat ik
enkele weken geleden voorstellen door de Kamer
heb gekregen waarin geregeld is dat dit niet meer
kan gebeuren. Tegelijk heb ik ook gemerkt dat je
in sommige gevallen nooit iedereen tevreden kunt
stellen; wat de één een goede oplossing vindt, vindt
de ander helemaal geen oplossing.”
SAL AR ISSE N OM H O O G
“Ik heb ook veel met docenten gesproken, in de onderbouw gebeurde dat meestal op zo’n klein stoeltje.
Zo ook in Alkmaar, aan het begin van mijn kabinetsperiode. Leerkrachten liepen tegen zoveel uitdagingen aan dat ze het gevoel hadden compleet te
falen. Dat is erg, want we hebben hen juist nodig!
Ik heb hen verteld dat ik de positie van docenten
wilde versterken, en dat is op onderdelen gelukt.
Er zijn grote bedragen vrijgekomen om de werkdruk
te verlagen, en docenten mogen meebeslissen
over de besteding van dit geld, op hún school.
Ook zijn de salarissen in het primair onderwijs deze
kabinetsperiode veertien procent omhooggegaan.
Dat is in de geschiedenis nog niet eerder zo fors gebeurd, zeg ik mede als historicus. We hebben ook
geregeld dat docenten inzicht krijgen in welk geld
er precies beschikbaar is voor passend onderwijs,
en wat er precies van hen wordt verwacht.”

voor blijven. Tegelijk houd ik de nuchterheid dat we
als bewindspersonen slechts voorbijgangers zijn die
niet alles in hun – zeker nu korte – termijn kunnen
oplossen.”
H I E R M ET D I E TAS
“De eerste weken vond ik de privileges die bij het ministerschap horen erg ongemakkelijk. Een chauffeur,
mensen die deuren voor je openhouden. Als ik twee
tassen had, wilden ze die beide dragen! Kom op, dan
maar de lichtste, maar ik dráág een tas. Ja zeg, ik
ben zoon van een middenstander, een stapelaar in
het onderwijs. Het gaat niet om mij, dus overal waar
ik kom, zeg ik: ‘Ik ben Arie’. Achteraf snap ik wel dat
het onverantwoord zou zijn om zelf te rijden als je
zulke weken maakt.”
“Wat ik na de verkiezingen ga doen? Dat is in Gods
hand. Hij zorgt altijd, dus dat komt wel goed. Sowieso ben ik van plan het hardlopen weer op te pakken.
Daar is de klad in gekomen na de bacteriële infectie
waar ik in 2018 flink ziek van ben geweest. Die fantastische marathons zitten er wellicht niet meer in,
maar heimwee naar het hardlopen is er wel. En mijn
kerstplannen? Ik hoop thuis te zijn, met de familie.
En ik hoop van harte dat we een kerstdienst mogen
vieren met onze geloofsgemeenschap en hardop het
‘Ere zij God’ kunnen zingen.”

“Ik ben een
voorleesopa,
ik lees graag
voor, ‘De
Moppereend’
is favoriet.”

“Mijn portefeuille bevat ook media. Om de toenemende polarisatie een halt toe te roepen, heb ik
de mediawet gewijzigd, om zo het eigen geluid van
omroepen te versterken. Daarnaast heb ik veel aandacht besteed aan de regionale en lokale omroepen
en momenteel ben ik nog bezig om de salarissen
van de bestuurders aan banden te leggen. Dat gaat
lukken. Het lerarentekort heb ik niet kunnen oplossen, maar het tekort slinkt. Daar moet aandacht
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Eppo Bruins

Samen met de andere Chr
istenUnie Tweede
Kamerleden waren we beg
in dit jaar in de
kerk van pastor Saleem in
Nazareth.

“Het aanzien van de heerlijkheid
des HEEREN is als een verterend
vuur.’ Wat een wonder dus dat Hij
weldegelijk zichtbaar en tastbaar
onder ons gewoond heeft. Jezus de
Gezalfde, de Zoon van de levende
God, de zichtbare verschijning van
de Onzichtbare. Zonder deze Mens
als beeld van God hadden onze
hellenistische ogen en oren de God
van Abraham, Isaak en Jacob nooit
kunnen ontvangen. Denken aan zijn

Gert-Jan Segers
“Toen het nog kon en als het straks weer mag,
vieren wij als gezin Kerst met een ander gezin uit
een van beide families. We verdelen ons in groepjes
die ieder een gang voor hun rekening neemt. We genieten van de culinaire creativiteit, gezelligheid en
danken samen voor Gods grootste Kerstkado
aan deze wereld: Zijn eigen Zoon!”

het bos (2019)
Samen met mijn moeder in
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Gezegende kerst!

leden

Stieneke van der Graaf

“Midden in de winter
nacht’ vind ik een mo
oi kerstlied. We
zingen het meestal op
kerstavond in de ker
k. De boodschap
van het feest van ho
op voor de wereld en
lich
t in het duister
klinkt hier zo mooi in
door!”

Midden in de winter
nacht, ging de heme
l open.
Die ons heil der werel
d bracht, antwoord
op ons hopen
Elke vogel zingt zijn
lied, herders waarom
zingt gij niet
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aa
n
Laat de bel, laat de
trom, laat de beltrom
horen:
Christus is geboren!”
“Zie daar staat de mo
rgenster, stralend in
het duister
Want de dag is niet
meer ver, bode van de
lui
ster
Die ons weldra op zal
gaan, herders blaast
uw fluiten aan.

bij de kerstboom (2019)
Met onze dochter Lievine
komst kan ik niet los zien van Zijn
kruisdood, Zijn verzoenend offer
en Zijn opstanding. Ik heb weinig
met de hedendaagse kerst die zo
doorspekt is met romantische Europese beelden en symboliek. Ook
dit jaar wil ik deze periode weer
gebruiken om terug te keren naar
‘het origineel’. Voor mij zijn het dus
vooral dagen van Bijbelstudie en
gebed. Ik zie enorm uit naar deze
stille tijd binnen het gezin.”

Carla Dik-Faber
“Alles is anders dit jaar. Ook Kerst vieren we op
een andere manier. Toch zie ik er naar uit om in
de dagen voor en tijdens kerst mooie muziek te
luisteren. De cd A German Christmas van het
Margaretha Consort staat al een tijdje klaar. Het
is voor mij een heerlijk vooruitzicht om hier eens
rustig de tijd voor te nemen. Het wonder van Kerst
blijft, ook dwars door alles heen. Ik hoop dat het
je temidden van alles licht brengt, al is het maar
klein. Een gezegende Kerst voor u en jou!”
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‘Z owel links als
rechts weet ons
te vinden’
Don Ceder (31) is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam.
Gerjan van den Heuvel (25) is één van de duo-raadsleden en leidt het
fractiebureau. Ze vertellen hoe de ChristenUnie met een goed geoliede
fractiemachine en wat Amsterdamse bluf onze zetel in de Amsterdamse
gemeenteraad verzilveren. “Mooi om Nederland te laten zien dat de
ChristenUnie óók in de grote steden het verschil kan maken.”
Tekst: Wilfred Hermans, Foto’s: Mirjam van Klaarbergen
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“Dat gebeurde
nooit eerder in
de Amsterdamse
politiek.”

aarom wilden jullie de politiek in?
En waarom hebben jullie gekozen
voor de ChristenUnie?
Don: “Dat is verweven met mijn eigen verhaal. Na
mijn rechtenstudie heb ik gezien hoeveel mensen
kampen met problemen door slecht beleid voor
schuldhulpverlening, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. Ik richt me daarom graag op dit
soort thema’s, om daarmee mensen die in de knel
zitten te helpen. Door aan de beleidskant het verschil te maken. De ChristenUnie sluit vervolgens
het beste aan bij hoe ik zelf naar de wereld kijk.
Dat is een wereld van verbondenheid, van geloof
in gemeenschappen, waarin de overheid vooral
faciliteert en waarin christenen zoeken naar recht
en vrede.”
Gerjan: “Bij mij begon het met interesse; in de
politiek wordt bepaald wat er in de samenleving
gebeurt en welke problemen we gaan aanpakken. Zeker het probleem van sociale ongelijkheid
speelt in onze stad enorm. Daarbij heb ik overal
een mening over, dan trekt de politiek al snel.
Mijn scriptie ging over de vrijheid van onderwijs,
en zo kwam ik via Tweede Kamerlid Eppo Bruins
bij de ChristenUnie terecht. Ik vind het belangrijk
dat christelijke partijen zich uitlaten over thema’s
als onderwijs- of godsdienstvrijheid, daar doe ik
graag aan mee.”

Op welke thema’s en onderwerpen hebben jullie
je gefocust?
Don: “Ik focus me van nature op de rafelranden
van de maatschappij, waar het beleid niet aansluit
en mensen tussen wal en schip vallen.”
Gerjan: “Bij mij ligt dat iets abstracter. Ik richt me
bijvoorbeeld graag op de plaats die religie in het
publieke domein in mag nemen, en op onze rol als
christenen als deze plek onder druk komt te staan.
Welke ruimte is er bijvoorbeeld voor geloofsovertuigingen in het onderwijs, ook als het andere
religies dan het christendom betreft? Specifiek voor
Amsterdam zijn de woningmarkt en de energietransitie belangrijke thema’s voor me. Moeten we
van het aardgas af, en zo ja: hoe pakken we dat
aan op een eerlijke manier?”
Wat is er typisch aan de Amsterdamse politiek?
Gerjan: “Onder andere de enorme verdeeldheid in
de gemeenteraad, die bestaat uit dertien fracties,
van BIJ1 tot Forum voor Democratie. Dat botst
vaak. Daarbij kijkt het hele land naar de hoofdstad, waardoor verdere polarisatie op de loer ligt;
mensen spinnen garen bij publiciteit.”
Wat zouden jullie in Amsterdam graag willen
veranderen, terwijl dat vooralsnog niet is gelukt?
Don: “We hebben een voorstel ingediend voor
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even aan ons wennen. Bijvoorbeeld als Don
tijdens een belangrijk debat zijn bijdrage begon
of eindigde met een Bijbeltekst, om er op die
manier iets van zichzelf in te leggen. Dat gebeurde nooit eerder in de Amsterdamse politiek
en had voor sommigen zelfs iets verfrissends.
Daarbij hebben we met grote partijen geregeld
samen voorstellen ingediend.”
Don: “We worden vaak om onze mening gevraagd, tonen lef en nemen initiatief. Onze fractie
is erg actief, met hardwerkende duo-raadsleden.
Ondanks die ene zetel zijn we dus wel degelijk
zichtbaar.”

Den Helder

NOORD
HOLLAN
D
Alkmaar

Haarlem

AM ST ER DA

M

Amstelveen
Hilversum

“Twee jaar
geleden
werden we
daar nog om
uitgelachen,
maar de
panelen zijn
langzaam
aan het
verschuiven.”
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24-uursopvang van dak- en thuislozen. Volgens
ons is een beleidswijziging nodig zodat mensen
zorgvuldig en op maat een volwaardige plaats
in de maatschappij krijgen. Daar hebben we veel
steun voor gekregen van partijen uit het veld. Het
zou wat kosten, maar wij vonden dat zeker op de
lange termijn verantwoord. Toch heeft dit plan het
niet gehaald, het bleek lastig om geld vrij te maken. Of me dat lang dwarszit? Nee, in de politiek
moet je daar nooit te lang last van hebben, anders
raak je gefrustreerd. Ik ben vooral dankbaar voor
wat er met één zetel wel lukt.”
Gerjan: “Bij de pakken neerzitten heeft ook weinig
zin. In de politiek is het nuttiger om geduld te
hebben, omdat de kaarten een jaar later zomaar
anders op tafel kunnen liggen. Zo proberen wij
al vanaf het begin, in 2018, prostituees die willen
uitstappen te helpen met onderdak. In Groningen
hebben ze voor hen een ‘Overweeghuis’; wij hebben
enkele voorstellen in die richting gedaan, maar dat
is vooralsnog niet opgepakt. Wel heeft de burgemeester nieuwe plannen voor de Wallen, dus wellicht ontstaat er toch nog ruimte voor onze ideeën.”
Voelen jullie je met één zetel in Amsterdam
serieus genomen?
Gerjan: “Zeker, al moesten sommigen misschien

Welke concrete resultaten hebben jullie in twee
jaar geboekt?
Don: “We hebben geregeld dat ongedocumenteerde kinderen die in Amsterdam geboren en getogen
zijn recht hebben op tal van basisvoorzieningen,
zoals zorg, onderwijs en sport. Anders valt deze
kwetsbare groep tussen wal en schip. Ook hebben
we, via een breder initiatiefvoorstel, aandacht
gevraagd voor racisme in de sport. Samen met D66
hebben we een initiatiefvoorstel ingediend om de
spreekuurrechter naar Amsterdam te halen, een
nieuwe manier om rechters bij laagdrempelige geschillen te betrekken. Dat voorstel is aangenomen.”
Gerjan: “Toen de coronacrisis insloeg, hebben we
met een heel aantal partijen geregeld dat er geld
werd vrijgemaakt voor projecten die het tot die tijd
zelfstandig moesten rooien. Een goed voorbeeld
is het project van Regina Mac-Nack, een oudere
vrouw uit Amsterdam-Zuidoost en onze lijstduwer
tijdens de verkiezingen in 2018. Per week voorziet
zij met haar stichting Hoop voor Morgen zevenhonderd arme gezinnen van eten. Als ik over
sociale problemen in onze stad nadenk, dan denk
ik aan haar werk en haar verhaal.”
Maar liefst drie mensen uit jullie fractie staan op
de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat is
het geheim?
Don: “We hebben altijd de ambitie gehad om
landelijk impact te maken. Ik vind het mooi om
Nederland te laten zien dat de ChristenUnie óók in
de grote steden het verschil kan maken.”
Gerjan: “Misschien heeft Amsterdamse bluf er iets
mee te maken. We zijn in de gemeenteraad niet
bang onze mond open te trekken. En omdat er
landelijk toch standaard al aandacht is voor Amsterdam, komt Don ook gemakkelijker in landelijke
media, waardoor je jezelf vanzelf meer in de kijker
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speelt. Daar deinst Don niet voor terug, hij maakt
er op een goede manier gebruik van.”
Bijvoorbeeld?
Gerjan: “Ik herinner me een spannend moment uit
2018; Don zat met drie anderen bij Pauw aan tafel,
het ging over het drugsbeleid en Don was de enige
die daar kritisch op was.”
Don: “Recenter kreeg ik bij RTL Z alle ruimte om over
de aanpak van de Wallen te spreken, en uit te leggen
waarom de ChristenUnie vindt dat Amsterdam een
beter imago verdient. Twee jaar geleden werden
we daar nog om uitgelachen, maar de panelen
zijn langzaam aan het verschuiven. Zelfs D66 staat
inmiddels niet onwelwillend tegenover het ingezetenencriterium, wat inhoudt dat je geen wiet verkoopt
aan buitenlandse toeristen. Niet dat wij deze ontwikkeling op eigen houtje voor elkaar hebben gebokst,
maar het loont wel om je verhaal te blijven vertellen
als je oprecht overtuigd bent van de juistheid ervan.”
Spreken jullie al over het waarschijnlijke vertrek
van Don naar Den Haag, omdat hij als nummer 4
op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen
staat?
Don: “Ik zie het als een mooie en eervolle gelegenheid om Nederland in de Tweede Kamer te mogen
dienen. Tegelijk hebben we in Amsterdam nog
genoeg uitdagingen. Ik focus nu op de komende
begrotingsperiode. Ik hoop op een goed verkiezingsresultaat, niet voor mijzelf, maar voor de partij.
Campagnevoeren in tijden van corona zal er vast
anders aan toe gaan, maar ik weet zeker dat genoeg
mensen zich bij ons thuis voelen. Aan ons de taak te
laten zien dat we het verschil kunnen maken.”
Gerjan: “We hebben zowel nieuwe talenten als ervaren mensen die Dons vertrek kunnen opvangen. Daar
komt dan meer ruimte voor. Als je ziet dat drie van
onze mensen op de kandidatenlijst voor de Tweede
Kamer staan, begrijp je dat wij ons geen zorgen
maken.”
Duo-raadslid Sander Huisman staat op de landelijke lijst op plek 34. Zit daar niet een verhaal achter?
Gerjan: “Sander was acht jaar lang woordvoerder
van supportersvereniging AFCA van Ajax en nog
steeds hartstochtelijk Ajax-fan. Hij wilde graag op
plek 34 als eerbetoon aan voetballer Abdelhak Nouri, die in 2017 hersenschade opliep en met
het nummer 34 achterop zijn shirt speelde.
Sander kent de familie Nouri, en die kon het
plan erg waarderen.”

D ON OVE R D E R E ST VA N Z I J N T E A M :

Sander Huis man

“Sander is woordvoerder voor Kunst,
Diversiteit en Democratisering. Groot
sportliefhebber en werkzaam bij een
pensioenfondsenuitvoerder, waar
hij verantwoordelijk is voor Business
Development.”

Hélè ne de B ruine

“Hélène houdt zich met name met
ruimtelijke ordening bezig. Ze woont
in Amsterdam-West en levert door
wat ze lokaal opvangt geografisch
veel input. Daardoor kunnen we als
fractie op detailniveau aanhaken
als het bijvoorbeeld gaat over
verbouwplannen in die regio.”

Efraïm Hart

“Efraïm is het meest recent bij ons
aangesloten in de raad. Hij is
woordvoerder voor de portefeuilles
zorg, jeugdzorg, beroepsonderwijs
en aansluiting arbeidsmarkt, sport en
recreatie. Daarbij is hij arts, waardoor hij
ons kan voorzien van inhoudelijke en technische
informatie als het gaat om medische kwesties.”

Klariska ten Napel

“Klariska is sinds dit voorjaar onze
nieuwe beleidsmedewerker. Met
veel passie zet zij zich in om de
fractie op de sociale thema’s zoals
zorg, jeugdzorg en armoede te
ondersteunen.”
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IN DE SPITS
MET MARIEN
Nieuws van de dag
quizzen • muziek
Elke werkdag
16:00 - 19:00

HEt christelijke radiostation van Nederland
LUISTER NAAR GROOTNIEUWSRADIO.NL • DE GROOT NIEUWS RADIO APP • DAB+
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NIEUWS

Nieuws
uit het land
NIEUWE GEMEENTE
VOEDSELBANK
De ChristenUnie Utrecht heeft bij een eigen
inzamelingsactie meer dan vijftig voedselpakketten opgehaald voor de Voedselbank. “Ontzettend
fijn om te zien dat zoveel Utrechters hieraan
hebben bijgedragen. Bijzonder ook om op deze
manier een aantal Utrechters (op afstand) aan
de voordeur te kunnen spreken. Vooral in deze
corona-tijd”, aldus fractiemedewerker Janneke
Admiraal.

In Eemsdelta is de ChristenUnie bij de herindelingsverkiezingen van november met 11% van de stemmen
als de derde partij uit de bus gekomen. De lokale
ChristenUnie-fractie staat met drie zetels én een
wethouder klaar om zich in te zetten voor deze
nieuwe gemeente.
Lees meer op christenunie.nl/eemsdelta

Lees meer op christenunie.nl/utrecht

BOERENGRONDBANK
De provinciale ChristenUnie in Overijssel pleit voor 40
miljoen euro voor kringlooplandbouw, met oog voor
biodiversiteit en minder schrale grond. Daarvoor is
meer landbouwgrond nodig, maar die is schaars en
duur. Om kringloopboeren te helpen kan de ‘Boerengrondbank’ tegen gunstige voorwaarden langjarige
pachtcontracten en huurkoop aanbieden.
Lees meer op christenunie.nl/overijssel

DAKLOZEN
De ChristenUnie-SGP fractie in Rotterdam heeft
protest aangetekend tegen het sluiten van de
nachtopvang in de Maassilo. De zeventig daken thuislozen die daar sliepen werden op straat
gezet. De opvang was oorspronkelijk ingericht
vanwege de verscherpte coronamaatregelen,
maar na de versoepeling werd de nachtopvang
ook meteen weer opgeheven. “Een heel slecht
idee”, vindt CU-raadslid Tjalling Vonk.

VERKIEZINGSKRANT
Om de inwoners van hun
gemeente op de hoogte te
houden, heeft de ChristenUnie
Meppel 15.000 exemplaren
van hun eigen verkiezingskrant
huis-aan-huis laten bezorgen,
met acht pagina’s vol nieuws en
informatie over hun werk.

Lees meer op christenunie.nl/rotterdam
Lees meer op
christenunie.nl/meppel
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‘
is in de
politiek een belangrijke eigenschap’
Zelfs onder de douche bezint
staatssecretaris Paul Blokhuis zich
nog op de vraag hoe Nederland
mooier kan. Nu het einde van Rutte 3
in zicht komt, kan hij heus genieten
van behaalde resultaten, maar
zonder borstklopperij.
Tekst: Wilfred Hermans, Foto: Peter Hilz / HH

“

ls mensen vragen: ‘Alles goed?’, is mijn
standaardantwoord: nee, niet alles. Door
het verlies van onze dochter Julia krijgt m’n
leven hier nooit meer een tien. Ze zit voortdurend in
m’n hoofd, of, zoals iemand schreef: de grote afwezige
is de grote aanwezige. Maar verder gaat het redelijk
goed. Ik heb veel energie, ik zit op een bijzondere plek
en mag elke dag belangrijke beslissingen nemen. Dat
is een bevoorrechte positie, dus ik tel mijn zegeningen.
Ik ben God dankbaar dat ik Hem en de naaste op deze
plek kan dienen.”
“Ik heb sinds mijn start in 2017 talloze bijzondere mensen ontmoet, maar de ontmoetingen met de mensen
van het Koninklijk Huis vond ik extra gaaf. Vooral de
paar dagen dat ik met de koning in Jeruzalem was, in
het kader van de Holocaust-herdenking, 75 jaar na de
oorlog. We vlogen in het regeringsvliegtuig dat hij zelf
bestuurde. Eenmaal boven Duitsland kwam hij urenlang bij ons zitten om te praten. Hij is een aangename
persoonlijkheid om mee te praten en goed ingevoerd.
In Jeruzalem zag ik Netanyahu, Poetin, prins Charles,
Macron, alle grote jongens waren daar. Ik word daar
voor geen millimeter arrogant van – als je me op arrogantie betrapt, mag je me een klap verkopen. Maar ik
geniet er wel van, als een kwajongen die het jammer
vindt dat hij het niet meer aan zijn ouders kan vertellen – met de koning naar hun geliefde Israël.”
“Eén van mijn verantwoordelijkheden is de opvang van
dak- en thuisloze jongeren. Ik maak graag beleid met
de doelgroep zelf, dan maak je problemen behapbaar. Zo heb ik Femke Dubbeldam ontmoet op haar
woonbootje, wat meer een kajuit was met een stuk
zeil en een vochtig matras. Toen ik haar bijna drie jaar
geleden ontmoette, klampte ze zich haast wanhopig
aan me vast. Nu zit ze in een klankbordgroep die mij
adviseert over dak- en thuisloosheid en loopt ze
zelfbewust hier op het ministerie rond.
‘Hoi, Paul!’ Daar doe ik het voor.”
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P RE VE NT I E AKKO O RD
“Geduld is in de politiek een hele belangrijke eigenschap, daar ben ik in bevestigd. Je moet niet denken:
nu heb ik de macht op dit dossier en ga ik de wereld
eens even naar m’n hand zetten. Nee, politiek is
een zaak van lange adem, de problemen zijn vaak
complex. Tegelijk is daadkracht nodig en is het van
belang problemen sámen aan te pakken, je moet
mensen zien mee te krijgen in de beweging die je
wilt maken. Het Nationaal Preventieakkoord is daar
een goed voorbeeld van; een mijlpaal, waar veel
geduld voor nodig was om iedereen aan boord te
krijgen en te houden. Nu is deze beweging niet meer
tegen te houden. Het is zelfs Europa-breed opgemerkt: in calls lieten diverse Europarlementariërs en
Eurocommissaris Kyriakides weten dat Nederland
flinke stappen zet wat betreft preventie. Dan denk ik:
wat gaaf dat ik daar iets aan heb mogen bijdragen.
Preventie is ook typisch ChristenUnie. Niet omdat gezondheid voor ons het allerbelangrijkste zou zijn, dat
is eerder vertrouwen, rust en geloof. Maar de Prediker
adviseerde ons al om ons lichaam vrij te houden van
kwalen. Daarnaast staat een nieuwe agenda in de
steigers om te streven naar nul suïcides. We hebben
hier meer geld dan ooit voor bij elkaar geschraapt,
en daar mocht ik onlangs tijdens een congres over
suïcidepreventie een peptalk over geven. Dat enthousiasmeert de sector merkbaar, en daar geniet ik van.”
“Beschamend genoeg telt Nederland veertigduizend
dak- en thuislozen. Om dit te veranderen, willen we
mensen niet langer dan drie maanden in opvangcentra opvangen; daarna moeten ze een eigen
woning kunnen krijgen. Spannend, gezien de huidige
woningmarkt, maar het wordt breed gedragen. Ook
de invoering van de maatschappelijke diensttijd is
typisch ChristenUnie. Momenteel zijn er landelijk
tweeduizend organisaties en bijna twintigduizend
jongeren bij betrokken. Zij krijgen de kans hun
talenten te ontdekken, ze ontmoeten mensen die
ze anders niet zouden ontmoeten en ze bereiken
daadwerkelijk iets door hun vrijwillige inzet. Net als
bij de aanpak van dak- en thuisloosheid laten we ook
nu jongeren meedenken. Ik hoop dat deze beweging
ook in het volgende kabinet niet meer te stoppen is.
Met andere plannen zijn we minder ver dan ik had
gehoopt, zoals het oplossen van de GGZ-wachtlijsten; er staan nu ongeveer tienduizend mensen
langer op een wachtlijst dan afgesproken. Dat neemt
af en er zijn betere afspraken tussen de hulpverlening
en financiers, maar die wachtlijst blijft een doorn in
het oog. Ik vecht tot de laatste snik, er moet nog veel
gebeuren, maar die strijd gaan we winnen.”

S P I EGE L
“Ik slaap nog geen zes uur per nacht, dus het zou niet
handig zijn als ik vaak wakker lig. Niettemin kraken mijn
hersens voortdurend. Terwijl ik mijn overhemd strijk of onder de douche sta, denk ik nog na over hoe we Nederland
mooier kunnen maken. Ik heb best een nauw geweten,
wil mezelf ’s avonds in de spiegel kunnen aankijken. Het
thuisfront lijdt onmiskenbaar onder mijn werk, daar ben
ik niet trots op. Als ik ’s avonds of in het weekend niet weg
hoef, lees ik stukken. Tijdens vakanties lukt het me inmiddels aardig om de knop om te zetten, als we bijvoorbeeld
een museum bezoeken of fietsen op de Veluwe, maar ook
dan vindt mijn vrouw Ida dat ik best vaak op mijn mobiel
kijk – en dat is niet alleen om de tussenstand van Ajax te
checken.”
“Ik had een prachtig zeeaquarium. Dat vergt dagelijks
onderhoud en dat bleek niet altijd te combineren met mijn
werk als staatssecretaris. Als ik in Den Haag overnachtte,
moest ik Ida een spoedcursus ‘Zeeaquarium onderhouden’
geven. Dagelijks mis ik de aanblik van zoveel moois uit de
schepping, maar het gaf ook de broodnodige rust om het
aquarium weg te doen, afgelopen zomer.
Hoe we Kerst gaan vieren? Dat weten we nog niet, maar
het zal met het gezin zijn. De laatste twee kerstvieringen
vonden Ida en ik zwaar, omdat we niet compleet waren.
Komende 1 januari zou Julia 21 worden… Sowieso gaan we
de laatste jaren op kerstavond altijd naar de Caesareakapel van het Leger des Heils in Ugchelen, waar ook dak- en
thuislozen komen. Samen zingen we met een blazersensemble klassieke kerstliederen, alsof je in een Charles Dickensfilm
zit. Een prachtige combinatie,
hoe die medewerkers vanuit
hun geloof hun kwetsbare
medemensen helpen. Dát is
het kerstverhaal.”
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U P DA T E VA N DE CAMPAGNE L E I D E R
Beste ChristenUnie-vrienden!
Verschillende journalisten hebben mij benaderd met dezelfde vraag:
“Hoe gaat de ChristenUnie dat doen, campagnevoeren in coronatijd?”.
Daar zijn natuurlijk allerlei praktische antwoorden op mogelijk. Bijvoorbeeld dat wij vanzelfsprekend niet de eerste partij willen zijn die de krant
haalt omdat we marchandeerden met de richtlijnen. Maar er zijn een paar
basisprincipes waar ik van hoop dat wij die als partij uit weten te dragen de
komende tijd.
De eerste is dat we ondanks alle beperkingen toch willen zoeken naar
verbinding met mensen. Meer dan in andere campagnes zitten ‘de kiezers’
niet zozeer te wachten op politieke boodschappen, maar op een helpende
hand waar nodig. Bijvoorbeeld via het prachtige initiatief ‘Niet Alleen’, waar
ook onze partij aan meedoet. Of doordat we lokale ondernemers steunen
door bij hen onze inkopen te doen. In plaats van aandacht trekken, gaan
we aandacht geven.
Tweede uitgangspunt: onze boodschap is nu belangrijker dan ooit, urgenter
misschien zelfs. De impact van corona is een spiegel voor ons allemaal
geworden, de mens is niet almachtig, we kunnen het niet zonder elkaar.
Daarom vragen we aandacht voor wat echt telt, namelijk de zorg voor
mensen, een economie die bloeit en een schepping die dat alles moet
kunnen dragen. Dit is onze kernboodschap in de campagne.
Derde grondregel, laten we vasthouden aan ons geloof en de hoop die ons
vult. Het licht van onze God is onveranderlijk en de kracht van de boodschap
van Kerst is onveranderd. Sterker nog, die wint aan kracht als er moeilijke
tijden zijn, dat is alle eeuwen zo geweest. Juist als het buiten donker is, wordt
het licht van de kaars binnen helderder zichtbaar.
Ik ben, als ik me in mijn hart laat kijken, eigenlijk heel hoopvol over de campagnetijd. Wij hoeven namelijk niet te herbronnen of na te denken over een
ruk naar rechts of een beweging naar links. Onze Bron is diep, zal dat voor
altijd zijn, en het leven daaruit is om niet verkrijgbaar. Wat zou het prachtig
zijn als we ‘de kiezer’ volgend jaar weten te bewegen om ons te steunen.
Zodat we met een zetel of zeven in de Tweede Kamer impact kunnen hebben
met onze idealen.
Met een hartelijke groet,
Nico Drost
campagneleider TK2021
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De campagne vo o r de

Tweede
Kamerverkiezingen
17 MAART

Tweede Kamerverkiezingen

15 MAART

  

Gebedsbijeenkomst

13 MAART

  

Campagnezaterdag!
30 JANUARI

6 MAART

Online partijcongres
met vaststelling
verkiezingsprogramma
& campagneaftrap

Campagnezaterdag!

  
27 FEBRUARI

  

Campagnezaterdag!
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NIEUW: De ChristenUnie-app
Hij is er echt! Een heuse ChristenUnie-app voor op mobiele apparaten. Via deze app zullen wij
allerhande nieuwsberichten plaatsen over al het campagnegeweld. Iedereen die aangesloten is
komt daarmee als eerste op de hoogte van wat er gebeurt tijdens onze campagne.
Juist nu wij zoveel acties online uit moeten voeren, is het voor
ons leuk en inspirerend als we weten dat er veel mensen met
ons meekijken. Ook kun je via deze app onze berichten heel
eenvoudig delen op je eigen social mediakanalen. Hoe meer
mensen de app gaan gebruiken, hoe meer de campagne ook
echt van ons allemaal wordt!
Nieuwsgierig?
Ga nu naar je app store, zoek op ‘ChristenUnie’
en download de app!

Inloggen
Bij het eerste gebruik moet u inloggen. Ieder lid heeft al
inloggegevens voor de ChristenUnie en dus ook voor de app.
Weet u die niet, vraag ze dan op via
https://wachtwoord.christenunie.nl.

Do e me e in d e camp a gne!
In deze coronatijd ziet de campagne er anders uit. Zo zullen we
nog meer online zichtbaar zijn en moeten we andere manieren
gebruiken om ons verhaal te vertellen. En daar kunnen we alle hulp
bij gebruiken! Samen willen we laten zien wat onze idealen zijn en
daarmee zorgen voor impact. Helpt u ons daarbij?
Hoe kun je helpen?
• Lokaal: ondersteun het lokale campagneteam uit uw afdeling,
zowel praktisch (posters plakken/flyers bezorgen/acties
voorbereiden) of denk mee met de strategie
• Online: deel onze berichten op social media / help met het maken
van video’s of in de voorbereiding van onze online uitzendingen
• Gebed: bid voor onze kandidaten en de campagne en doe mee
met onze gebedsbijeenkomsten
Doet u met ons mee?
Meld u dan aan via www.christenunie.nl/doemee

CAMPAGNE UPDATE

On ze kan d idate n
Op de cover van dit magazine vindt u alle vijftig
kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen
van de ChristenUnie. Een mooi team waar we
trots op zijn!
 ijk op christenunie.nl/kandidaten
K
voor meer informatie.

Online verkiezingscongres
van 21 november
Gemist? Kijk het terug op
christenunie.nl/terugkijken

ONS VE RKIE ZIN GSPROGR A MMA
Op 14 december hebben we ons conceptverkiezingsprogramma Kiezen voor wat écht
telt gepresenteerd. De leden van de ChristenUnie
gaan hier op 30 januari over stemmen.
Lees het programma op

christenunie.nl/programma
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‘A ls ik anderen
in hun kracht
kan zetten,
’
Frans de Lange verruilde het burgemeesterschap van Elburg voor een baan
als directeur van internetzendingsorganisatie GlobalRize. Het deed menig
wenkbrauw fronsen, maar voor Frans is het een kwestie van gehoorzaamheid
na intensief gebed. “Iedere vrijwilliger van ons maakt bekeringen mee. Dat
noem ik fantastisch nieuws voor de kerk.”
Tekst: Wilfred Hermans, Foto’s: Jaco Klamer

rans de Lange (55) is al lang politiek actief. Als
negentienjarige jongen sloot hij zich aan bij de
RPJO, de jongerenafdeling van de RPF, waar hij
voorzitter werd. Spielerei, vond hij dat destijds,
dus maakte hij al gauw de stap naar de fractie. Daar
werd hij op zijn 22e schaduwfractievolger, om vijf jaar
later raadslid te worden. De keuze voor de ChristenUnie was en is voor Frans evident. “Omdat het op een
pure, waarachtige wijze probeert evangelie en politiek
te verbinden. De partij wil de Bijbel naleven, ook als
dat niet bij alle kiezers goed valt. Men loopt niet weg
voor moeilijke keuzes, bijvoorbeeld op het vlak van
duurzaamheid.”
IN DE VOETSPOREN VAN DE HEER
De eerste vijftien jaar van zijn werkende leven was
Frans aan het werk op het eendenfokbedrijf waar hij
opgroeide. Nog steeds houdt hij meerdere eenden in
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de achtertuin. Politiek was tot die tijd vooral hobby, en
een intellectuele uitdaging. Pas toen Frans wethouder werd, nam hij afscheid van het bedrijfsleven. In
alle gevallen dat hij een grote beroepskeuze moest
maken, ging daar een lange tijd van gebed aan
vooraf. Zo ook bij zijn laatste stap, toen hij het burgemeesterschap van Elburg verruilde voor een baan als
operationeel directeur van internetzendingsorganisatie GlobalRize. “Mijn ervaring is dat je stappen dan
gezegend worden. Ik probeer altijd in de voetsporen
van de Heer te blijven en had sterk het gevoel dat ik
deze stap moest zetten. Al jaren verlangde ik ernaar
om het evangelie te dienen, al heb ik nooit willen
pionieren vanuit een hutje in Afrika. Nu werd ik pionier
voor een organisatie waarvan de reikwijdte niet te
overzien was en waar nauwelijks salaris tegenover
stond; ik heb ook afgezien van wachtgeld. Maar mijn
vrouw is parttime onderwijzer, en een mens kan met
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minder toe, dat hebben we ervaren. Als burgemeester
was ik 24 uur per dag in charge en had ik de behoefte
er drie keer per jaar tussenuit te gaan, nu doen we in
de zomer huizenruil en dat is óók prima.”
O N BEG RIP
Niet iedereen begreep de overstap, memoreert Frans.
“Voor velen daalde ik in aanzien, ik zag het onbegrip
in hun ogen. Dat was best een aparte ervaring. Zelf
vond ik het overigens ook een grote stap; het betekende het einde van mijn politieke carrière, want na een
vertrek kun je niet zomaar terugkeren in de politiek.
Tegelijk vond men het ook wel weer interessant, en
bood het aanknopingspunten om over internetzending te vertellen.”
Inmiddels ziet Frans hoe waardevol zijn werkervaring als burgemeester nu is. Dat bevestigt hem
in de juistheid van zijn keuze. “Het burgemeesterschap was de perfecte vooropleiding voor het
leiden van een grote organisatie. Alleen al vanwege
mijn grote netwerk, maar daarbij heb ik managementen communicatievaardigheden opgedaan, ik heb
leren delegeren, groot te denken en mensen
en organisaties te verbinden. Als ik ande-

“Zelf vond ik het
n grote
overigens ook ee
de
stap; het beteken

het einde van
mijn po litieke

carrière”
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ren in hun kracht kan zetten, geniet ik;
wethouders en raadsleden moeten
soms ook schitteren. Als iedereen
tot bloei komt, komen de beste
besluiten tot stand. ”
FAN TAST ISC H N I E U WS
VO O R DE KE R K
GlobalRize probeert wereldwijd
en alleen online het evangelie te
verspreiden. De organisatie is actief

op sociale media en probeert mensen met geloofs- of
zingevingsvragen te verbinden aan persoonlijke mentoren die antwoorden kunnen geven. Daarnaast biedt
de zendingsorganisatie online christelijke cursussen en
artikelen over het geloof aan. De coronacrisis zorgt voor
een razendsnelle groei, constateert Frans. “Mensen zitten
thuis en zijn vaker online. Daarbij konden we nieuwe
medewerkers gemakkelijker werven omdat mensen wat
tijd over hebben. Dit jaar hebben we zo’n 210 nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen, totaal zijn dat er zo’n
540! Tegenover hooguit veertig vrijwilligers toen ik begon.
Ook werken er alweer zestien betaalde mensen bij ons.
Iedere vrijwilliger maakt bekeringen mee, dus dat noem
ik fantastisch nieuws voor de kerk.”
Tijdens online contact vallen veel barrières weg, merkt
Frans, waardoor open gesprekken over het evangelie
mogelijk worden. “Jesus saves, dat hebben ze weleens
ergens gehoord, maar hoe werkt dat dan? Dat ontdekken
ze langzamerhand, terwijl ze online met één van onze
vrijwilligers optrekken en alle vragen en moeiten kunnen
bespreken. De behoefte aan online zending blijkt enorm.
We werken inmiddels in 28 talen, maar willen komend
jaar uitbreiden naar minimaal veertig talen.”
GE E ST E L I J K E R E U S
Van de 540 GlobalRize-vrijwilligers wonen er zo’n 350
in Nederland. Die probeert Frans allemaal te bezoeken. “Dan vraag ik altijd of ze nog mensen tot de Heer
hebben geleid. Afgelopen zomer raakte het verhaal van
een oudere vrijwilligster me enorm. Ze had een pittig
leven in de duisternis gehad en was pas op latere leeftijd
tot geloof gekomen. Daardoor was ze supergemotiveerd.
Ze had speciaal voor ons werk leren chatten en deed
dat ruim dertig uur per week, ze hielp mensen van over
de hele wereld. ‘Hoeveel mensen heb je daadwerkelijk
het afgelopen jaar met het evangelie mogen bereiken?’,

“HET IS ALTIJD MIJN VERLANGEN GEWEEST DAT DE
CHRISTENUNIE EEN BIDDENDE PARTIJ IS EN BLIJFT.”

Hoe of door wie is dat verlangen
gewekt om het evangelie te dienen?
“Door de Heer, denk ik. Ik heb altijd al interesse
gehad in het geloof, dat is nooit weggeweest. En
de zondag was altijd al een feestdag. Dan werkte ik niet en bedreef ik geen politiek, maar was ik
U zei eerder dat u de overstap maakte omdat
met mijn hobby bezig: het geloof. Ik heb redelijk
u het evangelie wilde dienen. Kan dat niet als
wat biografieën van zendelingen verslonden,
burgemeester?
en andere boeken van het kerkelijk erf. Zende“Nee nauwelijks. Als raadslid of wethouder- wat ik
lingen die dichtbij God leefden, zoals Hudson
beide ben geweest- kun je voortdurend
Taylor, hebben me enorm geïnspireerd.
‘‘GlobalRize De eerste keer dat het evangeliseren
open je mening geven, want partijstandpunten zijn over het algemeen ook jouw
begon te kriebelen, was rond mijn zesprobeert
standpunten. Maar als burgemeester
tiende, toen ik campingevangelisatie
word je geacht te spreken namens de
wereldwijd en deed. Dat heb ik een paar jaar gedaan.
gehele raad of samenleving. Dat beteLater is mijn keuze om actief te worden
alleen online voor de ChristenUnie natuurlijk ook
kent ook dat je je minder expliciet uitdrukt. De rol van evangelist past niet bij
door mijn geloof gestempeld. Het is
het evangelie te belangrijk dat christenen politiek
het ambt van een burgemeester. Neemt
niet weg dat ik wel heb geprobeerd om
verspreiden.” actief zijn én verantwoordelijkheid
naar eer en geweten als burgemeester
durven nemen; het blijkt maar weer
het evangelie uit te leven. Boven het afscheidsinterdat je dan zelfs tot de landsregering geroepen
view stond ook als kop: ‘De biddende burgemeester’.
kunt worden.”
Dus kennelijk was mijn christen-zijn toch niet onopgemerkt gebleven.”
B I D D E N M ET C H R I ST E N U N I E
Het enige wat Frans nu nog voor de ChrisZijn er momenten of beslissingen waar u als
tenUnie doet, is het gebed mobiliseren. “Ik
burgemeester met een ChristenUnie-achtergrond
leid bidstonden voor politici en beheer een
moeite mee had?
WhatsApp-groepje met gebedspunten. Het is al“Eigenlijk niet. Elburg is een relatief christelijke
tijd mijn verlangen geweest dat de ChristenUnie
gemeente, dus ik heb geen prostitutiezone
een biddende partij is en blijft.
hoeven aanleggen of drugs moeten gedogen.
Dat zie ik groeien en daar ben ik dankbaar voor.
Zelfs de zondagsrust is tot op zekere hoogte
Politici denken nog weleens dat je met alleen
gewaarborgd gebleven. Het was een mooie,
hard werken ver komt, maar er is altijd een comdankbare rol om als christen op je te nemen,
ponent die zegen heet, en zegen op het werk
eentje met veel verantwoordelijkheid.”
komt niet vanzelf.”
vroeg ik. Ze pakte er een lijst bij met zestig namen. Ik
stond perplex; een eenvoudige vrouw, brommobiel
voor de deur, maar tegelijk een geestelijke reus die
zestig mensen tot de Heer heeft geleid. Die ontmoeting raakte me.”
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‘I k
het beste wat
ik heb, en op een dag
ben ik weer weg’
Carola Schouten, minister
van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, hoort mensen
weleens zeggen dat je in de
politiek geen vrienden kunt
hebben. Nou, bij de ChristenUnie
wel, zegt ze, nu het derde kabinet
van Rutte op z’n eind loopt.
Tekst: Wilfred Hermans, Foto: Robin Utrecht / ANP

“

p zich gaat het goed, maar ik mis tijd,”
verzucht Carola op de vraag naar haar
welbevinden. “We hebben de stikstofcrisis, de
nertsen, als vicepremier denk ik na over steunpakketten
voor de economie, de voedselbanken moeten bevoorraad blijven – er moet nog zoveel gebeuren en ik wil
nog zoveel. Uitgeput ben ik zeker niet, maar het is wel
een hele klus. Dat is niet nieuw, als Kamerlid sta je ook
in een arena waar de uitdagingen soms groot zijn. De
stikstofcrisis is zo’n uitdaging. Er mogen tegenstellingen
zijn, je kunt van mening verschillen, maar uiteindelijk
hoop ik dat we samen verder komen en niet tegenover
elkaar komen te staan. Ik zie in onze maatschappij de
polarisatie groeien. Mensen voelen zich niet gehoord en
begrepen, sommigen hebben zelfs baat bij die groeiende polarisatie. Als kabinet willen we die verschillen weer
overbruggen. Dat is misschien wel dé uitdaging waar we
nu als kabinet voor staan, ook op mijn beleidsterrein.”
GROE N E VI N GE R S
“Als je bij een kleine fractie gaat werken, weet je vooraf
al dat werk en privé niet in balans gaan zijn. Wat dat
betreft heb ik een goede training gehad voor het ministerschap. Het is snoeihard werken, maar mijn zoon
houdt gelukkig nog steeds van me. Het blijft lastig om
tijd vrij te maken voor de mensen van wie je houdt,
want onze baan is zo onvoorspelbaar. ’s Ochtends
horen dat je ’s avonds laat een debat hebt. Hoeveel
uren ik per week maak? Die tel ik niet, misschien tachtig? Momenteel ben ik veel weekenden in het Catshuis.
Vóór corona at ik doordeweeks nauwelijks thuis, nu
ben ik wat flexibeler omdat veel externe afspraken wegvallen. Ik ontspan onder
andere door te tuinieren. We zijn
zoveel met ons hoofd bezig
dat het soms lekker is om
fysiek met je handen in
de grond te wroeten.
Kijk, de schrammen staan nog
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op m’n handen. Het heeft wel wat om fysiek te voelen
dat je hebt gewerkt. Ook vind ik het fijn om familie
en vrienden uitgebreid te spreken; mijn leven staat al
zo bol van politiek, dan hoor ik juist graag wat hen
bezighoudt. Wat dat betreft leven we toch echt in
een bubbel.”

een rondje wel en wee. Men zegt dat je in de politiek
geen vrienden kunt hebben. Nou, bij de ChristenUnie
wel! We denken technisch met elkaar mee, maar
staan ook om elkaar heen om elkaar indien nodig erdoorheen te trekken. Ik weet niet of ik dit werk zonder
hen had kunnen doen.”

“Ik ga geen lijstje met politieke successen noemen.
Ten eerste is dat niet aan mij, en daarnaast vind ik
het lastig om resultaat aan succes te koppelen. Wel
kan ik zeggen waar ik blij van word, bijvoorbeeld als
ik tijdens een werkbezoek aan een zorgboerderij zie
hoe gedreven en vol liefde het personeel omgaat met
hun cliënten. Maar ik denk ook aan een boswachter
van de Weerribben die zo gepassioneerd over dat
gebied kon vertellen. Van zulke werkbezoeken kom
ik altijd vrolijk thuis. In coronatijd zitten die werkbezoeken er vaak niet in, en dat is een nadeel; ik geloof
echt dat je elkaar soms in de ogen moet kijken, ook
als je het niet met elkaar eens bent. Ik probeer als
minister te luisteren, te dienen en op bepaalde
vlakken duidelijk te zijn. Dat lukt de ene keer beter
dan de andere keer. Hoe die balans doorslaat, ga
ik niet beoordelen. Op wat er lukt, ben ik niet trots,
het is gewoon mijn baan. Ik mag het land een tijdje
dienen, in die periode geef ik het beste wat ik heb,
en op een dag ben ik weer weg. Kijk: het land- en
tuinbouwdossier gaat over grote processen die je in
een jaar tijd niet zomaar verandert. Dat is een route
met vallen en opstaan. Eentje die emoties oproept, en dat is begrijpelijk. Tegelijk moeten we een
duurzame toekomst voor de landbouw te creëren,
en daarmee voor de natuur. Door de stikstofaanpak
zijn bezuinigingen op natuurbeleid uit vorige kabinetten min of meer ongedaan gemaakt; we hebben
drie miljard vrijgespeeld voor de Nederlandse natuur.
Zoiets gaat ons allemaal aan, zelfs de komende
generaties, maar de uitwerking daarvan zien we pas
over jaren. Het is een olietanker die je langzaam
probeert te laten keren.”

“Door corona weet ik nog niet hoe ik de komende
Kerst ga doorbrengen. Ik hoop dat ik naar mijn
moeder kan! Dat hoort er toch een beetje bij, net als
een kerkdienst, maar ook dat is nog onzeker. Kerst
zonder kerk, dat zou wat zijn… In ieder geval wens ik
dat we de hoop bij elkaar kunnen doen ontbranden,
en dat kan ook door er extra voor kwetsbare mensen
te zijn. De actie #Nietalleen is wat dat betreft een
goed voorbeeld; wellicht dat ik daar met Kerst aan
kan bijdragen, zodat het feest van het licht niet in
duisternis plaatsvindt.”

“Men zegt dat je in de
politiek geen vrienden
kunt hebben. Nou, bij
de ChristenUnie wel!”

‘ HET WE KE L I JKS E T H U IS KO M E N ’
“Er komt vast eens een moment dat ik op de bank
zak en terugdenk aan wat er allemaal is gebeurd.
Een nadeel van mijn vak is dat je daar tussentijds
nauwelijks aan toekomt. Weet je: de politiek kan
een ongelooflijk harde omgeving zijn, maar gelukkig heb ik een hele fijne partij om me heen staan.
Dat klinkt wat klef, maar de onderlinge vriendschap
sterkt me enorm. Elke donderdag hebben we BPO,
het bewindspersonenoverleg, met mensen die ook
dagelijks in deze arena staan. Een verademing. ‘Het
wekelijkse thuiskomen’, noem ik het weleens. We eten
altijd eerst samen, bidden en beginnen daarna met
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Altijd up-to-date
Meer zien van wat we doen? Volg de ChristenUnie
en lijsttrekker Gert-Jan Segers op social media.

Gert-Jan Segers
Zo prachtig om naar @typhoon te luisteren als hij bij
@op1npo vertelt hoe zijn hart is opengegaan en hij
God heeft hervonden. Hoe hij door de liefde van God
meer mens is geworden... Een mooi mens.

Volg ons op Instagram
Gert-Jan Segers
instagram.com/gjmsegers
ChristenUnie
instagram.com/ChristenUnie

Scan de QR-code
of volg de link.

Volg ons op Facebook
Gert-Jan Segers
facebook.com/gertjansegersCU

ChristenUnie
facebook.com/ChristenUnie

ChristenUnie
Een paar foto’s ‘achter de schermen’ van ons
bijzondere online congres van vandaag. Je kan het
centrale deel hier terugkijken: https://youtu.be/
en2Q8gyxyoQ?t=8400

Gert-Jan Segers
Vandaag is het ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’.
Ik ben God heel dankbaar voor mijn gezin, voor
ons land waarin we juist ook in moeilijke tijden voor
elkaar proberen te zorgen, voor de vrijheid om te
geloven en voor de vrijheid om geloof een stem te
geven. Waar ben jij dankbaar voor? #dankdag
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19 opmerkingen 18 keer gedeeld

ChristenUnie

Gert-Jan Segers
Intensieve, politieke weken gehad. In persoonlijk
opzicht is er groot verdriet in onze familie. Dan zijn
er in ons land weinig mooiere landschappen om
even op adem te komen dan de glooiende heuvels
van Zuid-Limburg. Het Nederlandse Toscane..
Goede zondag, mensen! Het is beste dag om ook
even op adem te komen. En koester je geliefden,
want onze levens zijn zo kwetsbaar..

2 d.

278 opmerkingen 17 keer gedeeld

Gert-Jan Segers

ChristenUnie
Deze week hebben christelijke organisaties en kerken
de handen uit de mouwen gestoken en zijn met
#nietalleen begonnen. Een platform waarop lokale
hulpinitiatieven worden samengebracht en waar
hulpbehoevende mensen via 0800-1322 om hulp
kunnen vragen.

1,7 d.

385 opmerkingen 12 keer gedeeld

Kijk op christenunie.nl/kandidaten voor de accounts van al onze kandidaten
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Colofon
Agenda

Redactie
Floris Spronk (eindredacteur),
Jop Douma (hoofdredacteur),
Alma Broekmaat-Hagens,
Tjitske Kuiper – De Haan,
Gerben van Helden.

Lees ook de
brief bij dit
magazine

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

30 JANUARI 2021

* ONLINE PARTIJCONGRES
met o.a. vaststelling
Verkiezingsprogramma

15 MAART 2021

* GEBEDSBIJEENKOMST

17 MAART 2021

* TWEEDE

KAMERVERKIEZINGEN

Met dank aan
Anne Paul Roukema |
www.inhisimage.nl
Jaco Klamer |
www.klamer-staal.nl
Wilfred Hermans |
www.wilfredhermans.nl
Mirjam Klaarbergen |
www.mirjamvanklaarbergen.com
Vormgeving
IDD

Contributie-inning 2021
Tarieven 2021
Hoofdleden Factuur

€ 58,00

Hoofdleden Incasso

€ 56,00

Gezinsleden Factuur

€ 29,50

Gezinsleden Incasso

€ 27,50

Reductieleden Factuur
Reductieleden Incasso

€ 26,50

Combileden Factuur

€ 39,00

Combileden incasso

€ 37,00

€ 24,50
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r
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kingskosten. Wilt u voortaan ook per
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incasso betalen? Neem dan contact
l.
via ledenadministratie@christenunie.n

Contact
Postbus 439, 3800 AK
Amersfoort
Tel. 033 4226969
info@christenunie.nl
IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18
www.christenunie.nl/contact
CBB
ChristenUnie magazine verschijnt
in braille en audio bij het CBB
Tel. 0341 565 499
Druk
Vellendrukkerij BDU B.V.

De advertenties in dit magazine vertegenwoordigen
niet automatisch de politieke
standpunten van de ChristenUnie, maar worden geplaatst
om het maken van het magazine te kunnen bekostigen.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt
samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen
schriftelijk voor 30 november
bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl. Alle mutaties worden
door de ledenadministratie
per e-mail of per post aan u
bevestigd.
Persoonsgegevens en privacy
De ChristenUnie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie
hierover in onze privacyverklaring op www.christenunie.nl/
privacyverklaring. Vragen of
bezwaar? Mail of bel met het
Partijbureau.

Advertenties
Theo Wijbenga
Tel: 058-2987616
M : 06 51426179
theo.wijbenga@ndcmediagroep.nl
Het volgende ChristenUnie
magazine verschijnt in
februari 2021

ChristenUnie magazine wordt
verpakt in biofolie. Werp deze
wikkel in de gft-container, voor
minimale milieubelasting.
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