
Concept kandidatenlijst ChristenUnie/SGP Den Haag  

1. Pieter Grinwis (38, Vruchtenbuurt, ChristenUnie, reeds gekozen) 
Pieter is getrouwd, vader van twee zoons en twee dochters, en naast zijn werk als raadslid 
ook werkzaam voor de Eerste en Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie als 
beleidsmedewerker. Vanuit die rol was hij het afgelopen jaar als lid van het formatieteam 
van de ChristenUnie nauw betrokken bij de coalitieonderhandelingen. Hij heeft zich de 
afgelopen raadsperiode ontpopt als een verbindend en succesvol raadslid - hij heeft de 
meeste aangenomen moties en amendementen op zijn naam staan - en capabele 
fractievoorzitter. Hij is daarnaast altijd open, stelt zich zo nodig stevig op en voegt vaak een 
vleugje humor toe aan het debat.  

2. Judith Klokkenburg (33, Leyenburg, ChristenUnie)  
Judith heeft de afgelopen vier jaar voor de Haagse ChristenUnie/SGP-fractie gewerkt als 
beleidsmedewerker. Daardoor is zij zeer goed ingevoerd in de kansen voor en de uitdagingen 
van de stad. Zij is getrouwd en moeder van drie kinderen. Zij wil zich de komende jaren 
inzetten voor een betere schuldhulpverlening in Den Haag, meer draagvlak voor 
verduurzaming en meer mensen enthousiast maken voor de lokale politiek. Gezien haar 
achtergrond in de fractie en de kennis van de dossiers alsook haar sterke persoonlijke 
vaardigheden is de selectiecommissie van mening dat zij de ChristenUnie/SGP goed kan 
vertegenwoordigen. 

3. Linda Miedema-Hilhorst (33, Centrum, ChristenUnie) 
Linda werkt op het Ministerie van VWS als projectleider. Zij is getrouwd en moeder van een 
zoon. Zij heeft werkervaring op het gebied van zorg, (zorg)economie en pensioenen. Ze heeft 
ook een achtergrond in de theologie en voelt zich zeer betrokken bij medisch-ethische 
onderwerpen zoals rechten van ongeboren leven. Linda woont met veel plezier in Den Haag 
en wil zich inzetten om die kwaliteit van de stad te behouden. Ze wil zich inzetten voor die 
groepen mensen waarvan de maatschappij de waarde niet altijd meteen (h)erkent, zoals 
arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. 

4. Koen van Haeften (25, Moerwijk, ChristenUnie) 
Koen heeft onlangs zijn Masterdiploma op Nijenrode behaald en is werkzaam als financieel 
analist bij Laudame Financials. In de afgelopen periode is Koen actief betrokken geraakt bij 
de steunfractie en heeft hij mee gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Doordat hij net 
student af is, kan hij kennis van studentenzaken in brengen zoals huisvesting en 
samenwerking tussen studenten en de gemeente. Hij wil zich de komende jaren inzetten 
voor onderwerpen als woningbouw, economie en arbeidsmarkt. Mede gelet op zijn gedegen 
financiële kennis is hij een toevoeging aan de fractie.  

5. Harmjan Vedder (30, Rivierenbuurt, ChristenUnie) 
Harmjan is de afgelopen jaren fractievertegenwoordiger geweest. Zijn inmiddels brede 
politieke kennis en zijn netwerk in de haarvaten van de ChristenUnie hebben de Haagse 
lokale fractie de afgelopen jaren veel gebracht. Ook voor de schermen heeft hij in menig 
commissievergadering laten zien dat hij een begaafd spreker en politicus is. Hij vindt dat de 
fractie een sterk team van mensen met hart voor de stad moet zijn. Door zijn ervaring als 
fractievertegenwoordiger en zijn al langere werkervaring in de politiek brengt hij veel kennis 
en ervaring mee in de fractie. 

6. Ko van Wingerden (42, Duindorp, SGP) 
Hoewel opererend op de achtergrond is Ko reeds jaren lid van de steunfractie 
ChristenUnie/SGP. Daarbij heeft hij de nodige ervaring opgedaan in het reilen en zeilen van 
de Haagse gemeentepolitiek. In het dagelijks leven is Ko klinisch fysisch medewerker bij het 
HMC met als kerntaak versnellertechnicus (radiotherapie). Vanuit werkkring en ervaring 
behoort de gezondheidszorg tot zijn kennisgebied. 

7. Jony Chow (55, Laakkwartier, ChristenUnie) 
Jony is samen met haar man actief als pastor in de Chinese kerk (OneLove Church) in het 



centrum van Den Haag. Zij vindt het belangrijk dat geloof een stem krijgt en wil zich daarom 
verkiesbaar stellen voor de ChristenUnie. Zij vindt het belangrijk dat de politiek een bijbelse 
visie uitdraagt. Jony wil graag de spreekbuis zijn van de Chinese gemeenschap naar de 
politiek toe en andersom. Jony wil zich graag hard maken voor gezinnen in Den Haag, zoals 
ouder-kindrelaties en alleenstaande moeders. Gezien haar brede kennis van de Chinese 
gemeenschap, de problematiek die speelt in een gemeenschap en de relatie tot de overheid, 
maar ook, omdat zij zich zichtbaar wil inzetten voor de ChristenUnie zijn wij van mening dat 
Jony een belangrijke rol kan spelen in de komende raadsperiode. 

8. Johan Hofland (32, Scheveningen Dorp, SGP) 
Johan Hofland is een geboren en getogen Scheveninger en aldaar woonachtig. Johan is 
werkzaam bij Offshorebedrijf Van Oord te Rotterdam en vervult daar de functie van 
projectplanner en riskmanager. Johan heeft veel kennis van vastgoed en ontwikkeling, 
openbare ruimte/inrichting, infrastructuur en de havensector. Johan wil zich actief inzetten 
binnen deze kennisgebieden en zo een bijdrage leveren op een manier die aansluit bij de 
christelijke levenswaarden waar hij voor staat. 

9. Mathilde van de Ridder (56, Vruchtenbuurt, ChristenUnie) 
Mathilde heeft samen met haar man roeping voor de stad Den Haag. Zij is getrouwd en heeft 
twee kinderen. Voor haar hoort geloof in elk gebied van je leven. Zij gaat voor christelijke 
principes in de stad, in het onderwijs, de kerk en op alle plekken. Mathilde wil zich inzetten 
voor mensen die hulp nodig hebben, of het nu iets is voor single moms, zieken, ouderen, 
jeugd of slachtoffers van misbruik. Gezien haar inspirerende christelijke leiderschap en haar 
brede netwerk in Den Haag als voorganger van de City Life Church zijn wij van mening dat 
Mathilde een belangrijke rol kan spelen in de campagne en als motivator en coach in de 
steunfractie.  

10. Evert de Niet (77, Geuzenwijk, ChristenUnie) 
Evert heeft veel politieke ervaring als voormalig raadslid en adviseur Scheveningen voor de 
fractie. Hij is altijd gedreven geweest en op een breed terrein actief op Scheveningen. Deze 
actieve rol zet hij de komende jaren graag voort. Evert wil zich blijvend inzetten voor een 
christelijk-sociale partij en voor een leefbare en veilige stad waar een ieder tot zijn of haar 
recht kan komen. Belangrijke onderwerpen zijn de leefbaarheid en de veiligheid op 
Scheveningen. Met zijn rijke ervaring is hij een aanwinst voor de fractie.  

11. Arnout Verheij (29, Vruchtenbuurt, SGP) 
Arnout Verheij is woonachtig in Den Haag. Arnout heeft Economie en Informatica 
gestudeerd, waarna hij in de ICT is gaan werken. Naast zijn werkkring neemt Arnout sinds 
kort deel aan de steunfractie, waar hij zijn eerste bijdrage op onderdelen van het 
kennisgebied stadsontwikkeling en Interne dienstverlening heeft afgerond. 

12. Andreea Gavrila (33, Bezuidenhout, ChristenUnie) 
Andreea is van Roemeense afkomst, is getrouwd en recent moeder geworden. Van huis uit 
heeft ze veel kennis over internationaal recht, mensenrechten en met name mensenhandel. 
Bovendien heeft ze voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Amerikaans 
Congres en het Roemeense parlement gewerkt. Als expert op deze onderwerpen spreekt 
Andreea nog regelmatig op (internationale) conferenties. De stap naar de lokale politiek 
spreekt haar aan, omdat deze onderwerpen op kleine schaal ook in onze internationale stad 
spelen. Daarnaast wil ze zich met een dienstbare houding richten op expats en het 
internationaal op de kaart zetten van de stad. 

13. Sarah Gerssen (32, Ypenburg, ChristenUnie) 
Sarah is met stip de duurzaamheidsexpert op de lijst. Ze is promovenda op het onderwerp 
duurzaamheid in relatie tot biobrandstoffen, en maakt dat snel concreet door zich te willen 
inzetten voor behoud en ontwikkeling van Haags groen, natuur en de lokale 
duurzaamheidsagenda. Sarah wil zich verder inzetten voor het kwetsbare in de stad. Met al 
haar kennis en haar verbindende karakter is zij een aanwinst voor de fractie.  



14. Stephan van der Kolk (40, Geuzenwijk, SGP) 
Stephan is sinds 2012 directeur van de Eben Haëzerschool in Den Haag, waar hij sinds 2002 al 
als leerkracht werkzaam was. Stephan is vanuit zijn beroep betrokken op alles wat zich 
afspeelt op onderwijskundig terrein. In de omgang met kinderen en hun ouders komt zijn 
optimistische karakter en betrouwbare gedrag tot uiting. 

15. Simon Fritschij (25, Rustenburg Oostbroek, ChristenUnie) 
Simon is ruim een jaar werkzaam als beleidsmedewerker bij de Haagse fractie. Hij is ad rem, 
professioneel en heeft in korte tijd veel kennis opgedaan over de Haagse politiek. Samen met 
Judith (#2) vormt hij momenteel de ruggengraat van de Haagse fractie. Simon vindt het 
belangrijk dat de komende jaren de ChristenUnie/SGP in een sterk versplinterde raad en stad 
een eigen geluid laat horen, en dat de fractie zich steeds opnieuw weer vanuit een 
verbindende houding positioneert tussen uitersten, zonder ondergesneeuwd te raken.  

16. Alette Paul (ChristenUnie) 
17. Gerrit van den Berg (SGP) 
18. Tomasz Raginia (ChristenUnie) 
19. Stefan Lakhichand (ChristenUnie) 
20. Marco Pronk (SGP) 
21. Gerben Slings (ChristenUnie) 
22. Annelies van Everdingen (ChristenUnie) 
23. Jan Dijkshoorn (SGP) 
24. Melvin Kabelefodi (ChristenUnie) 
25. Steven Datema (ChristenUnie) 
26. Gerrit Huisman (SGP) 
27. Marja de Jonge (ChristenUnie) 
28. Samilia Appiah (ChristenUnie) 
29. Aart Fraanje (SGP) 
30. Robert Nangu (ChristenUnie) 
31. George Lwanja (ChristenUnie) 
32. Wim Pijl (SGP) 
33. Job Wieles (ChristenUnie) 
34. Monique Rog (ChristenUnie) 
35. Hedwig Lörx (ChristenUnie) 
36. George Portier (ChristenUnie) 
37. Daisy van den Hout (ChristenUnie) 
38. Ineke Kouwenberg (ChristenUnie) 
39. Anmar Toma (ChristenUnie) 
40. Pim Roza (ChristenUnie) 
41. Pieter Jan Boot (ChristenUnie) 
42. Patrick Vogelaar (ChristenUnie) 
43. Roel de Wilde (ChristenUnie) 
44. Johan den Hartogh (ChristenUnie) 
45. Bert Jan Urban (ChristenUnie) 
46. Ad Vastenhoud (ChristenUnie) 
47. Ytzen Lont (ChristenUnie) 
48. Chris Schaapman (ChristenUnie) 
49. Menno de Bruyne (SGP) 
50. Annemarie Pronk (ChristenUnie) 

 


