GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018. DANK U WEL!
VCP, oktober 2018
VCP heeft 0,3 % van de stemmen gehaald in Brugge. Bedankt
voor elke bewuste stem voor christelijke waarden!
PROFICIAT aan onze ploeg! We zijn op de valreep nog naar
de verkiezingen gegaan. Vorige keer hadden we meer stemmen,
maar hadden we ook meer kandidaten.
VCP is zeker een getuigenispartij. We geven de goede
richting aan. Het resultaat wordt afgeblokt door diverse
oorzaken. Even de 'tegenstroom' weergeven die we tijdens de
campagne ervaarden.
We kwamen in de krant het Brugsch Handelsblad met uitspraken die onjuist waren. Wij
zijn zogezegd de oorzaak van het feit dat Dirk Defauw geen burgemeester is geworden in
2012. Een rechtzetting hebben we nooit gekregen. Integendeel de valse verklaring werd nog
eens neergepend in een veel gelezen stuk, over de strijd om de burgemeestersjerp. Mensen
komen boos naar ons toe met dit verhaal. Wie kan met zekerheid zeggen dat dit verhaal klopt?
Christenen stemmen ook op andere linkse of rechtse partijen, niet al onze stemmen zouden
anders naar CD&V gegaan zijn.
VCP kwam in één krant aan bod. De nieuwe partij 'Doe geweune' kwam in drie kranten, het
Nieuwsblad, Brugsch Handelsblad en zelfs De Standaard! De lengte van artikel was ook een
immens verschil.
We kwamen niet aan bod op Focus, radio, de verkiezingspolls …
We werden bestempeld als conservatief, streng religieus. Nochtans hebben we gewoon de
tien geboden als basis, is dat streng religieus? We wilden dit toch even benoemen, want iedere
partij heeft zo zijn eigen waarden.
We hebben met de mensen gesproken op de markt en daar hoor je dat velen het anders willen.
De christenen willen de echte authentieke christelijke waarden terug in politiek en
maatschappij. Men klaagt over de verloedering van de ethiek.
Maar waar worden die liberale wetten gemaakt, zoals de verlaging van de seksuele
meerderjarigheid naar 14 jaar? Wat wordt in het onderwijs doorgegeven aan onze kinderen,
zoals de liberale seksuele opvoeding? Welke organisaties krijgen ingang in de scholen en
worden hiervoor gesubsidieerd? Sensoa wordt rijkelijk gesubsidieerd. Geen enkele andere
christelijke organisatie, zoals JIL, Pro Vita, Jij en ik een wonder, die de seksuele opvoeding
bijbrengt volgens christelijke normen ontvangt subsidies. Allemaal zaken waar CD&Vministers medeplichtig aan zijn. Er is nood aan een christelijk alternatief.
Te veel christenen verwachten nog verandering door andere partijen. VCP is de enige
partij die opkomt voor sterke gezinnen volgens Gods maatschaven, die de basis vormen van
onze maatschappij.

We zien dat de christenen in andere partijen geen hoge score halen. Ze worden afgestraft
omwille van hun christen zijn. Nog een reden om onze krachten te bundelen.
De basis wil het anders, dat hebben we duidelijke gehoord. De pers houdt ons bewust klein.
Maar wat we gezaaid hebben, gaat niet verloren en is van eeuwigheidswaarde!
Hartelijk dank aan ieder die heeft meegeholpen, met plakken, met flyeren, met de lay-out
van affiches, de opmaak van het filmpje, met giften, met gebed, met bemoediging, ... Het
heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht.
Samen sterk!

