Het CCA, een christelijke agrarische vereniging met een missie!

Van missie naar activiteiten

Opgave

Het CCA verwezenlijkt haar missie door:
·	Organiseren van landelijke en regionale
ontmoetingsdagen
· Verzorgen van trainingen en opleidingen
· Verzorgen van lezingen
· Bieden van individuele pastorale agrarische coaching.

Hierbij meld ik mij aan als lid van het CCA

Belangstelling?

Postcode/woonplaats: _________________________________

Voor meer informatie over het CCA of als u zich als
lid wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met
het secretariaat

Contact Christen Agrariërs

Naam: _______________________________________________
Adres: ________________________________________________

Telefoonnummer: _____________________________________
Emailadres: ___________________________________________
Deze kaart graag zenden aan:

CCA Nederland
p/a Arie van der Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld

Secretariaat CCA Nederland
p/a Arie van der Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB BARNEVELD

T 06-30225243
E administratie @CCA-Nederland.nl
U kunt de inschrijfkaart (zie hiernaast) ook inzenden.

Samen optrekken
aan de hand
van de bijbel

Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier dat
op onze website www.cca-nederland.nl te vinden is.
Na ontvangst van uw gegevens zal er vanuit het
secretariaat contact met u opgenomen worden
De contributie op jaarbasis bedraagt € 70,00, wanneer
er een machtiging voor automatische incasso afgegeven
wordt, dan krijgt u een reductie van €5,00 op de
jaarlijkse contributie.

www.cca-nederland.nl
Bekijk deze folder voor meer informatie over het CCA

Bent u werkzaam in of betrokken bij de land- en
tuinbouw? Probeert u aan de hand van de Bijbel
antwoorden te vinden op vragen waarvoor u zich
gesteld ziet? Wilt u dat graag samen met anderen
doen? Mogen we dan het CCA voor u in beeld brengen.

Activiteiten
Om de werkdoelen te concretiseren organiseert het
CCA o.a. aan de volgende activiteiten.
• Het CCA organiseert regionale activiteiten voor
persoonlijk contact en bezinning, bijvoorbeeld
door lezingen en huiskamerbijeenkomsten. Bij de
bezinning op actuele onderwerpen staan bijbelse
waarden en normen centraal.

Uitgangspunt
CCA staat voor Contact Christen Agrariërs. Deze
vereniging wil de agrarische sector van dienst zijn aan
de hand van de Bijbel, het Woord van God, dat nog
steeds verrassend actueel is.

Missie en doelstelling

Van doelstelling naar werkdoelen

Het CCA heeft als missie activiteiten ontwikkelen en
ondersteunen met als doel christen-agrariërs te helpen
hun levensovertuiging vorm te geven m.b.t. partner,
bedrijf en omgeving.

Het eerste werkdoel is het bevorderen van ontmoeting
om tegemoet te komen aan de behoefte van agrariërs
om begrepen te worden in de problemen waar men
mee te maken heeft en om bemoediging te krijgen.

Het CCA heeft als doelstelling om vanuit zijn uitgangspunt te zoeken naar antwoorden op vragen waarvoor
agrariërs, en andere betrokkenen bij de sector, op maatschappelijk en ethisch terrein staan. Te denken valt aan
onderwerpen als:

Het tweede werkdoel is het ontwikkelen van een Bijbelse
achtergrondvisie van waaruit actuele vragen in de landen tuinbouw beantwoord kunnen worden.

• positie van het agrarisch gezin en bedrijf;
• biotechnologische ontwikkelingen;
• rol van agrariërs voor natuur en landschap.

Een derde werkdoel van het CCA is vorming en toerusting.
Daarbij gaat het met name om cursussen over het bewust
vormgeven van de bedrijfsvoering vanuit de Christelijke
overtuiging en over omzien naar elkaar.
Een vierde werkdoel is het inschakelen van verwante
auteurs om namens het CCA over actuele onderwerpen
artikelen te schrijven en te publiceren.

• Het CCA wil naast regionale ook landelijke
activiteiten organiseren zoals eenmaal per jaar
een landelijke ontmoetings dag. Dit is een dag van
ontmoeting, bezinning en gebed, van lofprijzing
en dankzegging. Op zo’n dag is er ook plaats voor
onderlinge bemoediging.
• Het CCA komt voor informatie-uitwisseling en
bemoediging met haar kwartaalblad CC-Aandacht.

