Enkele indrukken van de landelijke CDA bijeenkomst in Nijkerk van
zaterdag 5 november 2022 in congrescentrum Hart van Holland
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Op zaterdag 5 november 2022 kwamen CDA ministers, CDA Eerste en CDA Tweede Kamerleden,
CDA volksvertegenwoordigers in provincies, waterschappen en gemeenten en overige CDA leden,
in totaal mee dan duizend mensen, bijeen in het Hart van Holland congrescentrum in Nijkerk (zie
foto 1).

Bij de ingang van het congrescentrum werd in een act aangedrongen op de naastenliefde, Love
Thy Neighbour', die bij het CDA hoog in het vaandel staat, maar niet altijd wordt gepraktiseerd.
De act gaf de boze Mozes weer, die na ontvangst van de Tien Geboden van God op de berg Horeb
op de stenen tafelen, deze tafelen in zijn woede kapot gooit, omdat het volk Israel in zijn
afwezigheid weer is gaan dansen om het gouden kalf, de afgod van het geld (zie foto 2).

Naast de pleanire sessies, waarin over ruim twintig onderwerpen werd gestemd, waren er ook
twintig deelsessies over onderwerpen zoals grip op migratie, de toekomst van Defensie en
Europese veiligheid. Ook was er ruim aandacht voor de CDA campagnes voor de verkiezingen van
15 maart 2023, waarin CDA volksvertegenwoodigers gekozen mogen worden in provinciale staten
en waterschappen. De dag, die in een bijzonder positieve en hoopvolle sfeer verliep, werd
afgesloten met een gloedvol betoog over 'samen kunnen we meer' van CDA partijleider Wopke
Hoekstra uit Bussum (zie foto 3).

Op zaterdag 26 november vindt in Hoorn de algemene ledenvergadering plaats van het CDA
Noord-Holland, waarbij de kandiatenlijsten en verkiezingsprogramma's van de Provinciale Staten
Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waar Blaricum onder valt, worden
vastgesteld. Daarin zal ook ruimschoots aandacht worden besteed aan de penibele situatie van de
boeren, op wie het CDA onverminderd trots is (zie foto 4).

