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Datum: 6 november 2019 
 
Resolutie: Leefbare studenten en ouderen 
 
Indiener: Noah Brok 
 
1) Wijzigingsvoorstel paragraaf: spreekt uit dat 
 
2) Artikel/lid/sub: 2 

 
3) Schrappen en vervangen door: 

  
GEMEENTEN ONDERZOEK MOETEN DOEN NAAR HOE OUDEREN EN 
STUDENTEN BETER MET EN NAAST ELKAAR KUNNEN LEVEN. 
 
 
Toelichting 
Overwegende dat: 
- Ouderen en Studenten in één complex niet als een praktisch idee kan worden gezien; 
- Het niet wenselijk is dat ouderen in studentenhuizen leven, zeker niet voor de 
gezondheid van desbetreffende ouderen; 
- De indiener van dit amendement weet hoe het er in studentenhuizen aan toe kan 
gaan en dat ouderen zich hier niet op hun gemak zouden voelen: denk aan huisfeesten 
et cetera, et cetera; 
- Studenten vaak dankzij de hoge prestatiedruk niet zitten te wachten op 
bingoavonden, kaartavonden, sjoelavonden et cetera;  
- Gemeenten een belangrijke taak kunnen hebben in het samenbrengen van ouderen 
en scholieren in samenwerking met bijvoorbeeld basisscholen en verzorgingstehuizen. 
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Datum: 11 november 2019 
 
Resolutie: Geloof in elkaar 
 
Indiener: CDJA Overijssel 
 
1) Wijzigingsvoorstel paragraaf: constaterende dat 
 
2) Artikel/lid/sub: 3 
 
3) Schrappen 
 
 
GROOT 
 
 
Toelichting 
Naar aanleiding van het artikel van het CBS op 22-10-2018: ‘Meer dan de helft 
Nederlanders niet-religieus’ (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-
helft-nederlanders-niet-religieus), zouden wij graag zien dat ‘groot’ bij constaterende 
dat 3 wordt geschrapt. De zin wordt dan ‘een deel van Nederland gelovig is’. 
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Datum: 6 november 2019 
 
Resolutie: Duurzame maatschappelijke dienst 
 
Indiener: Noah Brok 
 
1) Wijzigingsvoorstel paragraaf: spreekt uit dat 
 
2) Artikel/lid/sub: 2

3) Toevoegen 
 
 
EN SCHOLIEREN 
 
 
Toelichting 
- Niet alleen studenten maar ook scholieren een relevante bijdrage kunnen leveren aan 
de maatschappij; 
- Zij ook capabel zijn om eens per jaar de maatschappelijke dienstplicht uit te voeren. 
-De nieuwe uitspraak wordt dan: Het CDJA zich hard gaat maken voor een duurzame 
maatschappelijke dienst waarbij studenten en scholieren tijdens hun gehele 
studententijd periodiek iets doen ten behoeve van de samenleving. In plaats van een 
tijdelijke diensttijd van zes maanden fulltime vrijwilligerswerk. 
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Datum: 6 november 2019 
 
Resolutie: Synode van Middelburg 
 
Indiener: Noah Brok 
 
 
1) Wijzigingsvoorstel paragraaf: Overwegende dat 
2) Artikel/lid/sub: 2
3) Schrappen: 
 
Toelichting: 
Overwegende dat: 
- Willem van Oranje in zijn loopbaan zowel katholiek als protestant is geweest en wij 
deze aanname dus helemaal niet kunnen doen. 
 
 
1)Wijzigingsvoorstel paragraaf: Spreekt uit dat 
2) Artikel/lid/sub: 1 
3) Schrappen en vervangen door: 
 
 
 HET CDJA GEEN AFSTAND DOET VAN DE EERDER AANGENOMEN RESOLUTIE 
“TERUG NAAR HET WARE GELOOF” GENOEMD IN CONSTATEREMDE DAT 1 
OMDAT HET CDJA HET KATHOLICISME ALS HET WARE GELOOF ALTIJD BLIJFT 
ZIEN.  
 
 
1)Wijzigingsvoorstel paragraaf: Spreekt uit dat: 
2) Artikel/lid/sub: 2 
3) Schrappen en vervangen door: 
 
 
HET CDJA HET KETTERSE PROTESTANTS-CHRISTELIJKE GELOOF, GEWORTELD 
IN HET HEILIGE SCHRIFT EN VERDER TOT UITGING GEBRACHT IN DE DRIE 
FORMULIEREN VAN ENIGHEID, NIET AANVAARDT ALS HET ENIGE WAARACHTIG 
CHRISTELIJKE GELOOF OMDAT DIT EEN KETTERSE VORM VAN HET 
CHRISTENDOM IS DIE MOET WORDEN UITGEBAND. 
 
 
Toelichting: 
Overwegende dat: 
- Het Rooms-Katholieke geloof de traditionele kerkleer is die in Nederland word belijdt. 
- Het katholicisme de mooiste vorm van het Christelijk geloof op aarde is. 
- Protestanten in vele getalen vroeger op de brandstapels zijn beland voor het belijden 
van hun geloof en dat deze weer opnieuw zouden kunnen worden ingevoerd. 
- Het Dagelijks Bestuur van het CDJA een protestants bolwerk is met een 
vooringenomen standpunt ten opzichte van deze resolutie.  



 6 

 
 
1 )Wijzigingsvoorstel paragraaf: Spreekt uit dat 
2) Artikel/lid/sub: 5 
3) Schrappen en vervangen door: 
 
 
EEN BEELTENIS VAN DE PAUS NAAST HET STATIEPORTRET VAN ONZE KONING 
EN KONINGEN IN HET DB-HOK GEHANGEN DIENEN TE WORDEN. 
 
 
Toelichting: 
Overwegende dat: 
- Het DB een protestants bolwerk is; 
- Het CDJA terug moet naar de traditionele Christelijke leer, namelijk het Katholicisme; 
- Dat het ophangen van een beeltenis van de paus hier aan een briljante bijdrage 
levert;  
- Johannes Calvijn en Maarten Luther door de Heilige Stoel en alle andere katholieken 
als ketters worden beschouwd; 
- Er geen ruimte is voor heiligschennis binnen het CDJA; 
- De paus de plaatsvervanger is van de Heilige Apostel Petrus die in de Sint-
Pietersbasiliek te Rome begraven ligt; 
- Een afbeelding van Johannes Calvijn of Maarten Luther enkel op het toilet van het 
partijbureau van het CDA wenselijk is, om vervolgens als Wc-papier te kunnen dienen. 
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Opmaak: Abel van de Sluis

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


