
  

JAARVERSLAG 2015-2016  
Het jaar 2015-2016 is het jaar van de vluchtelingenproblematiek. Met duizenden zijn ze de grenzen 
overgekomen, vaak met gevaar voor eigen leven, om een veilig heenkomen te zoeken in Europa.  
Wekelijks ontvangen we in Nederland honderden tot soms duizenden vluchtelingen uit met name 
Syrië die een veilig heenkomen zoeken vanwege oorlogsgeweld in hun thuisland. Het stelt de 
samenleving voor grote uitdagingen, waar geen gemakkelijke oplossingen voor bestaan. Dat 
ontslaat ons niet van de plicht om te doen wat we kunnen doen. Vluchtelingen zijn onze 
medemensen. Wij willen hen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Daarom heeft de 
ChristenUnie de volgende uitgangspunten: 
Draagkracht is cruciaal, menswaardige opvang, investeren in de toekomst, ruimte voor vrijwilliger, 
geen ruimte voor intolerantie, arbeidsmigranten direct terug, geld voor opvang in de regio en 
werken aan structurele oplossing. In Deuteronomium 10:19 staat: Daarom moet u de vreemdeling 
liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ook wij hebben als 
christenen hier geen blijvende stad en zijn op doorreis naar dat Hemelse Jeruzalem. Op de 
ledenvergadering van 22 april 2015 hebben wij gesproken over het voorstel van het landelijk 
bestuur tot aanpassing van de grondslag en preambule kernprogramma. Er is door de leden een 
amendement opgesteld dat door de voorzitter ingebracht zou worden op het partijcongres van 13 
juni 2015 te Zwolle. Door telefonisch contact tussen Piet Adema en Kees Pille is het amendement 
ingetrokken. De verwarring bij ons als leden is ontstaan bij het woord “vereniging” dat over kan 
komen als een soort christelijke tennisvereniging. De verwijzing naar de belijdenis van Nicea zou 
voor ons voldoende zijn om duidelijk te maken dat het gaat om leden die willen leven vanuit deze 
belijdenis.  
De plaatselijke politiek stond in de afgelopen tijd in het teken van aansluiting bij Drechtsteden. 
Op 9 juli 2015 moest er een besluit worden genomen door de gemeenteraad over het voorstel van 
B&W. Als leden hebben wij hierover in een vergadering op 29 juni 2015 gesproken. De fractie wil 
tegen het voorstel stemmen van B&W en de leden kunnen zich hierin vinden. De keuze is echter 
inmiddels genomen en de aansluiting met Drechtsteden zal per 1-1-2018 een feit moeten zijn. De 
kroonbede die op 8 september 2015 in de Bron werd gehouden was goed bezocht en had als 
thema; ‘Waarheid in de politiek’ 
Het landelijk bestuur heeft een handreiking samengesteld om jaarlijks voortgangsgesprekken te 
houden met raadsleden. Het bestuur is hier in februari 2016 mee begonnen. 
De landelijke ledenwerfcampagne is binnen onze afdeling de afgelopen tijd niet echt op gang 
gekomen. Het ledental is in de afgelopen jaren teruggelopen en de oorzaken hiervoor zijn 
ouderdom, overlijden, financieel en te weinig of geen politieke betrokkenheid. Wel mijn stem, maar 
geen lid meer.  
Op 21 november 2015 is het 32e partijcongres gehouden in Nijkerk dat in het teken stond van 
afscheid van Arie Slob en welkom van Gert-Jan Segers. Een verslag van dit congres is door Ger 
Koekkoek gemaakt en opgenomen in de laatste Perioscoop. Op 24 november 2015 hebben wij de 
ledenvergadering gehouden bij Bouwbedrijf Stout BV. Na een mooie presentatie door Ad van Herk 
en Jan Korevaar over de geschiedenis en werkzaamheden van dit bedrijf stond ook op de agenda 
de statutenwijziging van de plaatselijke kiesvereniging naar afdeling van de CU. Er waren geen 
bezwaren en ingaande 1-1-2016 zijn wij ChristenUnie afdeling Hardinxveld-Giessendam.  
Op 18 januari 2016 heeft het bestuur overleg gehad met Jan Verspui contactpersoon van het 
Provinciaal bestuur van de CU. Er zal de komende tijd meer worden gekeken naar de wijze waarop 
er samen kan worden gewerkt tussen afdelingen en provinciaal bestuur. 
Het afgelopen jaar mocht er weer veel werk worden verzet en het was zeker niet altijd gemakkelijk 
om beslissingen te moeten nemen. Wij zijn God dankbaar dat hij eenieder de kracht en de 
gezondheid heeft gegeven om landelijk-provinciaal en plaatselijk het werk tot eer van Zijn Naam te 
mogen doen. Hem zij de lof en de eer!  
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