
Kansen
doorgeven

Voorletters:

Achternaam:     M / V

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Postcode:   Woonplaats:

|k heb het WI al opgenomen in mijn testament. 

U kunt dit formulier in een envelop zonder postzegel opsturen naar: 

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
Antwoordnummer 862
3800 VB Amersfoort

IK ONTVANG GRAAG MEER INFORMATIE 
OVER NALATEN AAN HET WI



Draag bij aan de toekomst 
van christelijke politiek
Groen van Prinsterer begon in de negentiende 
eeuw op eenzame wijze aan christelijke politiek 
in Nederland. Nu, anderhalve eeuw later, is 
er een stevige politieke traditie ontstaan, 
die zelfs internationaal verspreid wordt. 
Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de 
ChristenUnie wil die unieke en prachtige 
denktraditie verder ontwikkelen, zodat die voor 
de Nederlandse politiek toepasbaar blijft. Het 
WI wil ChristenUnie-politici daarmee dienen, 
zodat die vanuit een actuele visie vraagstukken in 
bijvoorbeeld economie, zorg en onderwijs kunnen 
behandelen. Steeds vanuit het motief van Groen: 
politiek bij een open Bijbel.

Om dit te kunnen blijven doen hebben wij uw 
steun nodig. Dat kan nu als donateur. U kunt 
ook investeren in de toekomst van de christelijke 
politiek door middel van een nalatenschap. 
Meer informatie vindt u op onze website: 
wi.christenunie.nl/nalaten

Wouter Beekers
Directeur WI

Onze doelstelling
Het Wetenschappelijk 
Instituut van de 
ChristenUnie slaat 
bruggen tussen de 
christelijk-sociale traditie, 
de dagelijkse politiek en 
de toekomstvisies.  
We doen dat door het 
uitbrengen van publicaties 
en het organiseren van 
congressen, discussies, 
cursussen en lezingen. Zo 
willen wij een stem zijn in 
de publieke opinievorming 
en christenpolitici van 
dienst zijn in plaatselijke 
gemeenten, provincies, 
Den Haag en Brussel.

WI en ANBI
Het Wetenschappelijk 
Instituut van de 
ChristenUnie is een 
Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). U kunt 
dus belastingvrij nalaten.

Het verhaal van de ChristenUnie 

In 2010 bestond de ChristenUnie 10 jaar. Het WI heeft ter  
gelegenheid van dat jubileum een trilogie uitgebracht over de kern-
begrippen van de partij: Dienstbaarheid, Vrijheid, Duurzaamheid. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door een nalatenschap. Veel mensen  
(waaronder politici) hebben deze serie als zeer waardevol ervaren. 

Cursus christelijke politiek
In het Fellowsprogramma maken jongeren intensief kennis met grote 
politieke denkers uit de christelijke traditie. Een verdiepende ervaring 
die zij met zich meedragen in werk en maatschappelijk leven. Nogal 
wat fellows zijn inmiddels actief in de politiek. Zo investeert het WI in 
jongeren. Voor meer informatie kijk op: wi.christenunie.nl/fellows

Stefan Paas, Vrede stichten
Dit boek is een “uitbarsting van eruditie, scherpzinnigheid en  
betrokkenheid”, aldus Eimert van Middelkoop. De bekroonde  
publicatie Vrede stichten leverde een belangrijke bijdrage aan het  
debat over samenleving en politiek bezien vanuit christelijke theologie. 
Het boek kwam met behulp van een nalatenschap tot stand.

Groen van Prinsterers klassieker 
Groen van Prinsterer stond aan de wieg van de christelijke politiek 
in Nederland. Ongeloof en Revolutie is geschreven in het midden 
van de 19e eeuw, maar nog steeds het lezen meer dan waard. 
Mede dankzij een nalatenschap kon deze klassieker hertaald worden 
naar hedendaags Nederlands.  

Uw nalatenschap maakt het verschil


