Inspiratie op voorjaarsledenvergadering CCA
In verbinding zijn met mensen en natuur en op die manier van betekenis zijn.
Dat was de boodschap van IJsbrand Snoeij op de voorjaarsledenvergadering
van CCA. Tijdens de rondleiding vertelde hij vol passie over wat de dieren op
de zorgboerderij ‘t Paradijs voor mensen betekenen en hun levens kunnen
veranderen.
Circa 25 CCA-leden woonden de voorjaarsvergadering op donderdag 11 april 2019 bij.
Jan Overeem opende de vergadering met een korte meditatie over Lucas 23, Jezus voor
Pilatus. Hoewel Jezus geen schuld had, bleef het volk ‘doorzeuren’ om zijn dood. Met het
oog op de stille week voor Pasen kan het goed zijn om je eigen meningen en gedragingen
eens in stilte te overdenken.
Vervolgens vertelt IJsbrand Snoeij over de historie van de zorgboerderij, en over de weg die
hij en zijn vrouw Carolien hebben afgelegd. Inmiddels runnen ze al weer 13 jaar
zorgboerderij ‘t Paradijs in het buitengebied van Barneveld (zie: https://boerderijparadijs.nl/).
Na een korte inleiding binnen volgt een uitgebreide rondleiding over het bedrijf. Waarbij
IJsbrand met passie vertelt over cliënten die door dieren op de boerderij indrukwekkende
ontwikkelstappen in hun leven hebben meegemaakt. De rode draad door deze inspirerende
verhalen is: in verbinding zijn, met God, met mensen, met dieren en met de natuur.
Na de rondleiding volgt het huishoudelijke gedeelte van de voorjaarsledenvergadering.
Verslag, jaarverslag, financieel verslag en de begroting worden besproken en vastgesteld.
Marja Bassa-Selles zet met instemming van de ledenvergadering haar bestuurslidmaatschap
voort. Jan Overeem meldt een aantal actuele zaken zoals: cursussen, gesprek over
toekomst van CCA, onderhoud website, voorbereidingen landelijke dag en het aanstaande
25-jarig bestaan van CCA.
Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering volgt nog een presentatie over landbouw
en zending in Indonesië. Door een zendingswerkster die is verbonden aan Overseas
Missionary Fellowship (zie: www.omf.nl) en die tien dagen in Nederland was. Ook een
indrukwekkend verhaal hoe God gebed en liefdevol gedrag van mensen gebruikt om harten
voor Hem te openen.
We hebben God gedankt voor deze inspirerende avond.

