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Wie vrede zoekt, moet vrede stichten
Over onze houding in de politiek

uit het beginselprogramma ‘Vrede zoeken, recht doen’
Vrede en recht worden niet alleen gevonden in woorden, maar ook in onze houding en in
ons handelen. De ChristenUnie wil zich ook daarin laten leiden door wat de Heer van mensen
vraagt: ‘niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van
je God’. Wie vrede zoekt dient zelf ook recht te doen. Maatschappelijke en politieke leiders
dienen het goede leven voor te leven. Wie recht zoekt, schuwt de confrontatie niet en
schroomt niet kwaad aan de kaak te stellen. De gerechtigheid beoogt altijd de ander te
verhogen en kent genade.
Wie vrede zoekt dient trouw te zijn. Bestuurders en volksvertegenwoordigers dienen integer
en betrouwbaar te zijn, in woord en daad.
Wie vrede zoekt dient nederig te zijn. De ChristenUnie wil het goede zoeken, maar ook haar
inzet zal er een zijn van vallen en opstaan.
De ChristenUnie werkt vanuit het besef dat de christelijke boodschap altijd groter is dan
zijzelf. Christus is groter dan de onvolmaakte woorden en daden van mensen. Nooit laat Hij
zich opsluiten in een systeem of cultuur, in een partij of programma. De volmaakte vrede en
het volmaakte recht zullen er pas zijn bij Zijn wederkomst.
De ChristenUnie werkt vanuit het besef dat christenen niet alleen staan in hun zoeken naar
recht en vrede. Gods noties van goed en kwaad werken door in het geweten van alle
mensen. De ChristenUnie zoekt daarom de samenwerking met ieder die het kwade wil
overwinnen door het goede.
De ChristenUnie werkt vanuit het besef dat de overheid een belangrijke, maar ook een
begrensde taak heeft. Het geloof in God en de liefde tot onze naaste kunnen en mogen niet
met overheidsmacht worden afgedwongen. Ze zijn een zaak van ons hart.
In een vaak rusteloze samenleving mogen christenen handelen vanuit het rustgevende besef
dat God deze wereld draagt en leidt met Zijn Geest. Het is goed God te blijven bidden om
Zijn leiding. Het is goed God te blijven danken voor wat Hij in dit leven aan ons geeft.
De ChristenUnie bedrijft politiek met hoop op Jezus, die regeert, dwars door de
gebrokenheid heen. Zijn Koninkrijk is ons toekomstperspectief.

‘Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet.’

Fractie
In 2021 hebben we als gedoogpartner bijgedragen aan een stabiel bestuur in Krimpen aan
den IJssel. Hierdoor is er weer wat ‘bestuurlijke rust’ in onze gemeente, ook al kijken we
terug op woelige jaren. Dit geldt niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook de Krimpense
samenleving als geheel, met name in coronatijd. De fractie heeft zich in 2021 op
verschillende dossiers ingezet. Zo hebben we schriftelijke vragen gesteld over de
ondersteuning die de gemeente biedt aan slachtoffers van de toeslagenaffaire. We hebben
onder andere ook gepleit voor een zelfwoonplicht binnen Krimpen aan den IJssel, en het
tegengaan van overlast van de deelscooters. Door middel van een motie van de
ChristenUnie is een bezuiniging op het voorzieningenfonds – die Krimpenaren met een
krappe beurs laat meedoen aan sport en cultuur – teruggedraaid. Ook hebben we ervoor
gezorgd dat er een aanpak ontwikkeld wordt om financiële uitbuiting van ouderen tegen te
gaan, en blijven we ons inzetten voor permante huisvesting voor de Jeugd- en Natuurwacht
en Inloophuis Crimpen-Inn.
Gemeenteraadsverkiezingen
Het jaar 2021 stond in het teken van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022. De campagnecommissie, bestaande uit Ruud Nobel, Rines de Graaff, JanJoost Heurter en Cobus Boele, heeft hard gewerkt aan een zichtbare campagne. Naast het
volgen van de landelijke slogan ‘Samen Recht Doen’ en het volgen van verschillende
cursussen is er gewerkt aan lokale acties die korte lijnen hebben met het
verkiezingsprogramma. De uitvoering van de activiteiten werd vooral in het jaar 2022
gedaan.
Bestuur
Op de algemene ledenvergadering van november 2021 is afscheid genomen van voorzitter
Rob van Bennekom en secretaris Martin Padmos. We danken hen nogmaals voor hun inzet
en wensen hen alle goeds en vooral Gods zegen toe.
Frederique van Nieuwenhuizen (waarnemend voorzitter) en Erik van der Does de Bye
(waarnemend secretaris) vormen voorlopig het waarnemend bestuur. Zij zijn bestuursleden
van de ChristenUnie Krimpenerwaard en zullen onze afdeling leiden tot een nieuw bestuur is
gevormd.
Ruud Nobel, steunfractielid, heeft zich in oktober 2021 kandidaat gesteld en is benoemd om
tijdelijk secretaris te zijn. Zeker in de periode rond de verkiezingen is het belangrijk een
lokale secretaris te hebben om alle formele zaken te regelen. In 2022 zal de zoektocht naar
een voorzitter en algemeen bestuurslid voort worden gezet.
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Algemene ledenvergaderingen

18 januari 2021 (online)

Op de ALV van 18 januari 2021 zijn de eerste stappen gezet richting de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Roland Amaurous en Ard Kamsteeg zijn
aangesteld als selectiecommissie en zullen in die rol de gesprekken voeren met kandidaten
voor de verkiezingen. Corina de Rooij wordt aangesteld als vertrouwenspersoon.

De programmacommissie wordt aangevoerd door Reinier Cornet. Hij zal met Robin Ponne,
Rines de Graaff en allerlei gastleden werken aan het verkiezingsprogramma. Ruud Nobel zal,
samen met Rines de Graaf, Jan-Joost Heurter en Cobus Boele het campagneteam vormen.

10 november 2021 (Johannes Calvijnschool, Krimpen aan den IJssel)

Op de ALV van 10 november 2021 worden de wisselingen in het bestuur besproken en wordt
Ruud Nobel officieel benoemd. Ondanks de minimale bezetting blijft het de intentie een
eigen bestuur te hebben niet samen te voegen met de afdeling Krimpenerwaard.
Het financieel jaarverslag en de begroting worden besproken en vastgesteld. Daarnaast
lichten de programmacommissie, de campagnecommissie en de selectiecommissie hun
adviezen en activiteiten toe. De kandidatenlijst wordt vastgesteld en na een inhoudelijke
bespreking wordt de programmacommissie het mandaat gegeven het programma aan te
passen en vast te stellen.
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