
“Wij staan voor 
de schepping 
die ons is 
toevertrouwd.“

‘Omdat wij geloven 
in een Gelderland 

waarin we omzien 
naar elkaar’

Uniek aan de 
ChristenUnie is  
de betrokkenheid

Geef geloof 
een stem in 
Gelderland
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Fractievoorzitter Pieter Plug kijkt 

tevreden terug: ‘Vaak kunnen 

we instemmen met voorstellen 

aan Provinciale Staten. We staan 

erom bekend dat we constructief 

meedenken en kritische kantteke-

ningen plaatsen. Ik ben blij dat we 

als ChristenUnie de mogelijkheid 

hebben om onze aandachtspun-

ten naar voren te brengen. Andere 

 fracties pakken die serieus op.’

Na acht jaar Statenlidmaatschap 

kijkt Plug als lijst trekker enthousiast 

Goede fietspaden, de Valleilijn, aandacht 

voor de landbouw en integriteit: een greep 

uit de punten waar de ChristenUnie nadruk

kelijk aandacht voor heeft gevraagd in de 

afgelopen vier jaar. 

uit naar de volgende periode. ‘We 

hebben een plezierig team met 

onderscheiden kwaliteiten, waarin 

goed naar elkaar wordt geluisterd – 

mensen met hart voor de partij.’

De ChristenUnie vraagt aandacht 

voor goed openbaar vervoer, en 

voor leefbaarheid in wijken en 

 dorpen. ‘De provincie heeft een 

goed grotestedenbeleid,’ legt de 

fractievoorzitter uit. ‘Wij  willen 

 daarnaast goede plannen van 

 dorpen ondersteunen.’

Verder pleit Plug voor het omvor-

men van leegstaande gebouwen 

voor ander gebruik. ‘Liever steun 

voor het herontwikkelen van een 

verlaten kantoor, dan nieuwbouw.’

‘Geef geloof een stem in Gelderland, 

dat is ons motto,’ zegt Pieter Plug. 

‘Zie je ook de meerwaarde van de 

ChristenUnie, van het uitdragen van 

de naam van Christus in de  politiek 

– stem dan op 18 maart op de 

ChristenUnie!’

Pieter Plug, lijsttrekker 

Zuinig op Gelderland

Naam: Pieter Plug

Leeftijd: 48 jaar

Woonplaats: Ede 

Gezin: Getrouwd met 
 Jacqueline, vier kinderen in  
de leeftijd van 17 tot 23 jaar
Werk: Hoofd inkoop bij de 
Christelijke Hogeschool Ede
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‘ChristenUnie 
staat voor de 
schepping 
die ons is 
toevertrouwd’
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Golfers dragen bij aan een 
mooi Gelders landschap

Zorg dragen voor Gods prachtige schepping. 

Dat is de reden van Guido Hamelink (32 jaar) 

om ChristenUnie Gelderland te stemmen. 

In zijn werk als adviseur natuur en land

schapsbeheer voor golfbanen zoekt hij altijd 

een evenwicht tussen mens en natuur. 

Juist bij een golfbaan komen mens en natuur bij elkaar: de golfers 

willen graag een mooie golfbaan en daar past een mooi landschap 

goed bij. Zo dragen golfers bij aan een mooier Gelders landschap. 

Naast een baan als adviseur brengt Guido ook graag mensen in 

aanraking met de Gelderse natuur. Samen met leden van natuur-

vereniging A Rocha Gelderse Poort worden regelmatig natuur-

werkdagen en excursies georganiseerd. Guido: ‘Mensen wijzen op 

de veelzijdigheid van Gods schepping vind ik het mooiste om te 

doen.’ Een stem op de ChristenUnie Gelderland is een stem op de 

partij die opkomt voor Gods schepping.

Naam: Guido Hamelink
Leeftijd: 32 jaar

Woonplaats: Arnhem 
Gezin: Getrouwd met  Ingrid, 
vader van drie  kinderen
Werk: Ondernemer,  adviseert 
golfbanen voor een duurzaam 
milieubeheer
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De Provinciale 
Statenverkiezingen 
uitgelegd

•  De 12 Provinciale Staten kiezen de 

 Eerste Kamer

•  ChristenUnie heeft een belangrijke stem 

in de Eerste Kamer

‘Wij willen een land waarin we 

zorgen voor elkaar. Een land van 

recht en vrede. Voor die politiek 

van de hoop heeft de ChristenUnie 

uw steun nodig op 18 maart.’

Uw stem telt dubbel!

Inwoners van Gelderland kiezen ... 

Roel Kuiper
Lijsttrekker Eerste Kamer
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Taken:

• Wegen

• Openbaar Vervoer

• Milieu

• Ruimte

... de Provinciale Staten

... de Eerste Kamer, Den Haag
Taken:

• Goedkeuren wetten

• Controleren regering

De 12 Provinciale Staten kiezen ...

Kandidaten ChristenUnie
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‘Er bestaan geen 
gemakkelijke 
antwoorden’
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Muziek is zijn leven – maar het is goed dat 

je de wereld daarbuiten kent. Dat is een 

belangrijke reden Voor Elbert Smelt om ook 

te blijven werken als arts in de afkickkliniek 

van de Zwolse gevangenis. 

En vier dagen per week is Elbert Smelt bezig met Trinity, de band 

die hij samen met zijn twee broers en een vriend heeft opgericht. 

‘We hebben net onze theatertour Mundo achter de rug en in de 

komende maanden bereiden we ons voor op de derde editie van 

Trinity & Friends’. 

Smelt is geboren in Peru en in Nederland opgegroeid. ‘Deze 

achtergrond vind je terug in de muziek van onze band. De muziek 

begon als uitlaatklep voor de heimwee naar Peru. We spelen 

wereldpop, met maatschappelijk geëngageerde teksten.’ Zijn 

werk onder verslaafde gevangenen speelt daarbij zeker een rol. 

Elbert Smelt van Trinity

Muziek als 
uitlaatklep

Naam: Elbert Smelt

Leeftijd: 31 jaar

Woonplaats: Hattem 

Gezin: Getrouwd met Linda, vader van 

Roan (1,5 jaar)

Werk: Zanger bij band Trinity en een 

dag in de week psychiater in het afkick-

centrum van de gevangenis in Zwolle

Website: www.bandtrinity.nl

Trinity houdt op 10, 11 en 12 april de 

derde editie van Trinity & Friends.
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‘Bij de ChristenUnie 
heb ik betrokken, toffe 
christenen leren kennen’

‘Je werkt met mensen aan de zelfkant van de samenleving, die veel 

problemen in hun leven ondervinden. Dat prikkelt en dat verrijkt 

je leven.’

De dialoog aangaan

De Bijbel is genuanceerd, vindt de zanger. Hij is christen, en de 

ChristenUnie is zijn partij. ‘Dat genuanceerde zie ik terug bij de 

 ChristenUnie. Ik heb dat eerder bij André Rouvoet gezien, en merk 

dat nu bij Arie Slob – dat het in de politiek niet gaat om harde 

uitspraken, maar om de onderliggende laag. Er bestaan geen ge-

makkelijke antwoorden. Daarom moet je altijd de dialoog aangaan 

en niet de hete hangijzers vermijden. Bij de ChristenUnie heb ik 

betrokken, toffe christenen leren kennen.’
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7 redenen om ChristenUnie 
te stemmen

Geef geloof een stem, 
ook in Gelderland

1

2

3

4

7

6

5
Omdat wij geloven dat 
de  vervolging  van onze 
christenbroeders en 
zusters moet stoppen.

 Omdat wij staan voor 

de  schepping  die ons  

is toevertrouwd. 

 Omdat wij geloven dat  

 gezinnen  sterker uit de 

crisis moeten komen,  

in plaats van zwakker.

Omdat wij opkomen 
voor hen die dat zelf 
niet kunnen, zoals  
het  ongeboren leven   
en de  vluchtelingen .

Omdat de ChristenUnie 

christenen uit 

verschillende kerken 

verbindt en het  geloof  

 handen en voeten  in  

de politiek geeft.

Omdat wij vechten  
tegen  mensenhandel   
en de uitbuiting van  
vrouwen in de prostitutie.

 Omdat wij geloven dat de 

bezuinigingen in de zorg 

geen  kwetsbare mensen   

in de kou mag laten staan. 
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‘Ik vind dat je 
als christen 
ook binnen de 
politieke arena 
je stem moet 
laten horen’
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Verantwoordelijkheid 
nemen voor onze 
medemens

‘Het is heerlijk om zo’n veelzijdige job te hebben.  

Ik kan me daar ontzettend in thuis voelen!’ Na een  studie 

 psychologie – afgestudeerd op verslavingszorg – en een 

korte zijstap in de makelaardij wist Ben Bloem dat hij 

graag met mensen wilde werken. 

Hij is de enige betaalde kracht 

bij Dak- en Thuislozen zorg 

Menorah in Apeldoorn. ‘Ik ben 

de  coördinator. Verder werken 

we met vrijwilligers.’ 

Door zijn werk met daklo-

zen komt hij regelmatig in 

contact met de gemeente 

Apeldoorn. De weg in het 

gemeentehuis en ook die 

naar de gemeenteraad was 

Ben Bloem niet onbekend, 

toen hij zich bij de ChristenUnie meldde. ‘Mijn inte-

resse voor de politiek komt voort uit mijn werk,’ legt 

hij uit. ‘Bij het werk onder de daklozen van Apeldoorn 

hoort overleg met de gemeente en de lokale politiek. 

We zijn afhankelijk van giften en subsidies. En ik ben 

een teamplayer – niet iemand die iets wil bereiken 

door te schoppen. Ik hou van  afwisseling, van de 

combinatie tussen het maatschappelijke werk met 

dak- en thuislozen en verslaafden en het werken met 

beleidsmakers en directeuren van grote zorgaan-

bieders. Zowel met de poten in de klei als met keten-

partners op lokaal en regionaal niveau nadenken 

over hoe we mensen zo snel en zo goed mogelijk 

kunnen helpen.’ 

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is Ben 

Bloem raadslid voor de ChristenUnie in Apeldoorn. Hij 

herkent zich in de standpunten van de partij en hij is 

enthousiast over het raadswerk. ‘Behalve hemelburgers 

leven wij als burgers op deze aarde en we hebben een 

verantwoordelijkheid voor de medemens en de wereld 

om ons heen. Ik vind dat je als christen ook binnen 

de politieke arena je stem moet laten horen. Als een 

zoutend zout, een stralend licht. Omdat een deel van 

de samenleving uit christenen bestaat, maar ook omdat 

Gods wijsheid voor de hele mensheid van belang is. 

Zijn principes waar mogelijk uitdragen en vormgeven in 

de maatschappij, daar sta ik als christenpoliticus voor.’

Naam: Ben Bloem

Leeftijd: 34 jaar

Woonplaats: Apeldoorn  
Gezin: Getrouwd met  Mariska, 
vader van Eva (5) en Anna (3) 
Werk: Outreachend werker 
voor Dak- en Thuislozenzorg 
Menorah in Apeldoorn en 
gemeenteraadslid voor de 
ChristenUnie in Apeldoorn
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Kandidatenlijst

ChristenUnie
Gelderland 
op de kaart

Pieter Plug, Ede1

Peter van ’t Hoog, Ede3

Evert de Graaf, Putten30

Jet WeigandTimmer, Ermelo27

Jan van Harten, Wageningen26

Hannie van BrakelHuijgen,
Randwijk

24

Leon van den Dool, Nederhemert21

Joel Kers, Doornspijk 20

Ilonka DonkerJak, Harderwijk18

Daniel Jumelet, Culemborg17

Gert van de Berg,
Nunspeet

16

Marieke DoddemaKodde, Nijkerk25

Peter de Haan, Wageningen12

MarcJan Trouwborst, Barneveld9

Martha KoolTulp, Tricht8

Linda van WilligenVerstegen, Asperen19

Govert van Bezooijen, Herwijnen11

Dirk Vreugdenhil,
Nijmegen

2

Han Dickhof, Elburg 13

'Politiek voeren vanuit 
onze diepste over-
tuiging, dat is onze 
missie.' 

 @dirkvreugdenhil

'Omdat de ChristenUnie 
rentmeesterschap 
daadwerkelijk vorm en 
inhoud geeft, waarbij 
we vooral oog hebben 
voor de maatschappe-
lijke meerwaarde voor 
iedereen in Gelderland.' 

 @pieterplug



'Ik ben kandidaat voor 
de ChristenUnie omdat 
de partij vertrouwen 
wekt en verbinding 
schept!'  

 @GijsvdBrink
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Dick Ebbers, Zelhem4

Eric Peels, Apeldoorn29

Derck Buitendijk, Arnhem23

Herman van 
der Stege,    
Wapenveld

22

Andre Oldenkamp, Warnsveld15

Lia de Waard
Oudesluijs, Emst

14

Janneke VosArwert, Duiven10

Gijs van den Brink, Wezep6

Gerard van der Velde, Wezep7

Janneke SlingerlandKoppelaar,
Apeldoorn

5

Jacobien van der Worp
Westerink, Hattem28

'Vanuit christelijke 
levensovertuiging con-
structief bijdragen aan 
een toekomstgericht 
en sociaal Gelderland. 
Daar zet me ik me als 
Statenlid graag voor in.' 

 Peter van 't Hoog

'Bij mijn werk in Apeldoorn 
merk ik hoe belangrijk de 
provincie is. Ik werk graag 
vanuit de ChristenUnie 
mee aan een nog duur-
zamer Gelderland.' 

 Janneke Slingerland

'Ik bedrijf politiek van-
uit mijn geloof en in 
dienst van de Gelderse 
burger. Mijn kracht 
is dat ik goed kan 
luisteren en vervolgens 
beslissingen op grond 
daarvan neem. ' 

 Dick Ebbers

'Als christen met o.a. de 
nodige bestuurlijke er-
varing in de politiek als 
wethouder en raadslid 
wil ik mij graag in de 
Staten van  Gelderland 
inzetten om u te 
vertegen woordigen.'  

 Gerard van der Velde

 gelderland.christenunie.nl  

 @CUGelderland 

 christenuniegelderland 

 christenuniegelderland 

Volg ChristenUnie Gelderland online:



‘Van koeien voeren  
tot aardbeien plukken’
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‘Mensen zichzelf laten (her)vinden door 

middel van het bieden van rust en ruimte, 

dat is mijn werk.’ 

Caroline Snoeij van zorgboerderij ’t Paradijs vertelt: ‘Een van 

de eerste deelnemers op onze zorgboerderij was Michael, een 

logeerjongen met een vorm van autisme die gepest werd op 

school. Een van de koeien had bloed aan de kop toen wij ze 

gingen voeren. Ik legde uit dat koeien soms ruzie maken over de 

rangorde, maar dat ze gelijkwaardig zijn, net als bij mensen. Er zijn 

ministers en vuilnismannen en we zijn allemaal nodig! God heeft 

ons gemaakt en houdt van ons ieder even veel, voor Hem zijn wij 

allemaal even belangrijk. Een paar weken later belde zijn moeder 

om te vertellen dat het pesten helemaal gestopt was. Michael had 

begrepen dat het bij mensen soms net zo werkt als bij koeien.  

Dus waarom zou hij zich laten pesten?’ 

Caroline leidt samen met haar man IJsbrand zorgboerderij  

’t Paradijs in Barneveld. Caroline studeerde aan de PABO. Lesgeven 

beviel goed, maar toch bleef er iets kriebelen. ‘Ik kwam kinderen 

tegen met problemen thuis. Op school had ik vrijwel geen tijd 

hen verder te helpen. Op de zorgboerderij kunnen we  kinderen 

de aandacht geven die ze nodig hebben.’ Caroline verwelkomt 

kinderen met een vorm van autisme, volwassenen met een 

 psychische of psychiatrische achtergrond, maar biedt ook dag-

‘We gebruiken geen bestrijdings

middelen. Dat hoort bij een goede 

zorg voor Gods schepping.’

Kinderen de aandacht 
geven die ze nodig hebben
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opvang voor dementerende ouderen. ‘We hebben 

heel veel mogelijk heden qua boerderij activiteiten: van 

 koeien voeren tot aardbeien plukken.’ Caroline en haar 

man IJsbrand kiezen er bewust voor om biologisch 

te werken ‘We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. 

Dat hoort, vinden wij, bij een goede zorg voor Gods 

schepping.’ 

Kijk voor meer informatie op: www.boerderijparadijs.nl. 

Door de zorgboerderij komt Caroline regelmatig in 

aanraking met de politiek. ‘Uniek aan de  ChristenUnie 

is de betrokkenheid. Esmee Wiegman (voormalig 

Tweede Kamerlid) en Carola Schouten zijn op bezoek 

geweest bij onze zorgboerderij en ook de leden van 

de plaatselijke ChristenUnie hebben ons inmiddels 

regelmatig bezocht. De ChristenUnie wil weten wat er 

leeft en neemt ons serieus. Daarom stem ik 18 maart 

weer uit volle overtuiging ChristenUnie.’ 

‘Uniek aan de ChristenUnie is de betrokkenheid'

Naam: Caroline Snoeij - van 

Middelkoop

Leeftijd: 47 jaar

Woonplaats: Barneveld

Gezin: Getrouwd met IJsbrand

Werk: Zorgboerderij ’t Paradijs



Waterschapsverkiezingen
De Schepper vertrouwde ons de zorg voor deze aarde toe. 

Daarom moet ook het waterschap zorg dragen voor een 

 duurzaam gebruik en beheer van de schepping. Wij zorgen 

daarom voor:

1. Gerard van den Brandhof, Putten 

2. André van Dijk, Barneveld 

3. Stephan de Bruin, Nijkerk 

4. Sander van ‘t Foort, Renswoude 

5. David Jan van Harten, Barneveld 

1. Teus Stam, Alblasserdam

2. Harrie Drost, Herwijnen

3. Wilco Scheurwater, Papendrecht

4. Marijn Gunnink, Nijmegen

5. Oene Sierksma, Papendrecht

Top 5 van de lijst Rivierenland Top 5 van de lijst Vallei en Veluwe
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 Natuurbeheer met aandacht voor landbouw  

 Samenwerking tussen inwoners, bedrijven en waterschappen 

 Veilige dijken voor iedereen 

 Schoon en voldoende water, voor nu en later 

Fo
to

: 
©

 N
at

io
n

al
e

 B
e

e
ld

b
an

k



‘Ook in Den Haag 
zetten wij ons in 
voor een leefbaar 
en bereikbaar 
Gelderland.  
Een provincie 
waarin we 
omzien naar 
elkaar.’ 
– Arie Slob
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer

Kies 18 maart
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 gelderland.christenunie.nl 

Meer weten over ChristenUnie  Gelderland 

en ons verkiezingsprogramma? Kijk op:


