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CCA – Nieuwsbrief 
 
Dit is de eerste CCA-Nieuwsbrief!  
Een nieuw initiatief om de leden van CCA zo goed mogelijk te informeren. Tot nu toe 
stuurden we een aantal malen per een zogenaamde CC-Achtergrond naar de regio’s’, 
met de vraag om deze aan de CCA-leden in de regio te verspreiden. We denken dat 
het beter is om u ‘gewoon’ rechtstreeks te informeren. De CCA-Nieuwsbrief vervangt 
dus de CC-Achtergrond. 
Verbinding – het gezamenlijke kwartaalblad van CCA en CGMV – verschijnt vier keer 
per jaar. We willen deze CCA-Nieuwsbrief vier tot zes keer per jaar doen verschijnen. 
Veel leesplezier gewenst!! 
 

 
Zomertijd 
 
De zomertijd heeft in de land- en tuinbouwsector altijd iets dubbels. Sommige mensen 
genieten van een rustige periode en gaan op vakantie. Anderen zijn juist druk met 
bijvoorbeeld de eerste oogstwerkzaamheden. 
Dat dubbele geldt zeker ook voor de situatie in Nederland op dit moment. Het aantal 
corona-besmettingen loopt weer flink op. het kabinet vond het nodig om weer een 
persconferentie te houden, waarin met name jongeren werden opgeroepen zich aan 
de ‘afspraken’ te houden. We weten niet wat er gaat komen.   
Door de coronacrisis was de stikstofcrisis enige maanden wat naar de achtergrond 
geraakt. Maar door de afgekondigde stikstofmaatregelen krijgt ook het stikstofdossier 
weer volop aandacht. Met name de voermaatregel van het kabinet riep veel weerstand 
in de sector op, ook onder CCA-leden. Daarom hebben Jan Overeem en Dick van der 
Horst (voorzitter CGMV-Agrariërs een brief naar Tweede Kamerleden van christelijke 
partijen gestuurd, waarin ze hun zorgen daarover uitten. Met name over de manier 
waarop dit soort maatregelen tot stand zijn gekomen en de gevolgen daarvan voor de 
relatie tussen de christelijke partijen en hun achterban in de agrarische sector. 
Inmiddels (woensdag 19 augustus) heeft de minister de veevoermaatregel 
ingetrokken. We zijn daar blij mee. Hoewel we ons ook bewust zijn van het feit dat 
daarmee de stikstofcrisis niet voorbij is.  
We vragen aan u om te bidden voor boeren en tuinders, voor bestuurders en politici, 
dat zij mogen zoeken naar en werken aan het goede voor het land en de sector. 
 
 

Logo 
 
Op de voorkant van deze CCA-Nieuwsbrief staat een nieuw logo. Het is een vervolg 
op het nieuwe visie-document ‘CCA 2.0 – Meerwaarde’ dat we vorig jaar hebben 
geschreven, besproken en vastgesteld. De acties die we daarin hebben beschreven, 
zullen we komend jaar zoveel als mogelijk invulling geven. 
Als alles was gedaan zoals bedacht, hadden we zaterdag 26 september ons 25-jarig 
jubileum gevierd met een landelijke dag op de Eemlandhoeve. Daar zouden we dan 
ook het nieuwe logo onthullen met de toelichting van Jan van Uffelen daarbij. Omdat 
die landelijke dag eind september niet doorgaat, hier een kleine toelichting. 
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Het nieuwe logo is ontworpen door Jan van Uffelen. Zijn gedachten bij het nieuwe logo 
zijn (ik citeer):  

“De C (het christen-zijn) staat nu voorop. Het nieuwe logo heeft ook het hemels 
blauw als hoofdkleur en dat verloopt naar rechts naar het groen van de aarde, 
waar de agrariërs dagelijks mee bezig zijn. En die verbinding van God naar de 
mensen is alleen mogelijk door de kruisverdiensten van onze Here Jezus 
Christus.” 

Prachtig!  We bedanken Jan heel hartelijk voor dit ontwerp. We gaan het de komende 
tijd op steeds meer plaatsen gebruiken. 
 
 

Doelgroep 
 
De goede lezer ziet in het nieuwe logo dat ‘agrariër’ uit het oude logo is vervangen 
door ‘agrarisch’. Een subtiele verandering. Enerzijds kunnen we onze ‘merknaam’ 
CCA gewoon blijven gebruiken. Maar anderzijds geven we zo wel aan dat de 
doelgroep van CCA breder is dan alleen boeren en tuinders, leden met een eigen 
bedrijf.  

CCA wil een vereniging zijn voor christenen die zich verbonden voelen met de 
agrarische sector.  

 
 

Jubileum 
 
Zoals hiervoor al geschreven zouden we op zaterdag 26 september ons 25-jarig 
jubileum vieren met een landelijke dag op de Eemlandhoeve in Bunschoten. Er was 
een programma, een spreker, een draaiboek, mensen hadden zich al opgegeven om 
mee te werken. Zoals al eerder gemeld, kan het helaas door corona nu niet doorgaan. 
Er is voorgesteld om in november een ‘gewone’ landelijke dag te organiseren Het 
bestuur heeft alvast weer een optie op ‘De Aker’ in Putten genomen. Of dat door kan 
gaan en in welke vorm, bespreken we op de volgende bestuursvergadering begin 
september. Hopelijk is er dan ook meer bekend over landelijk richtlijnen voor dergelijke 
bijeenkomsten.  
De jubileumviering op een boerderij stellen we in ieder geval voorlopig uit. Hopelijk 
kunnen we de voorbereidingen op een later moment ‘verzilveren’. Wellicht kan het als 
alternatief voor de voorjaarsvergadering van 2021. We houden u op de hoogte. 
 
 

Website 
 

Achter de schermen zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. Op dit 
moment wordt de content (ander woord voor inhoud) hiervoor geschreven.  
CCA is een landelijke vereniging met activiteiten in de regio. Daarom willen we het 
regionale aspect van CCA ook goed presenteren. We hebben daarvoor al meerdere 
malen om input vanuit de regio gevraagd. Helaas is de respons daarop niet 100%. 
Daarom ook op deze plaats de oproep om informatie aan te leveren als u daarom 
wordt gevraagd.  
Het vullen van een nieuwe en aantrekkelijke website kunnen we alleen samen doen! 
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Financiën 2019 
 
De financiën van 2019 zijn inmiddels gecontroleerd door een kascontrolecommissie 
en in orde bevonden. In het juninummer van de Verbinding is gemeld dat de financiële 
cijfers 2019 voor 30 juni op een ledenvergadering  besproken dienen te worden. Omdat 
er vanwege de coronamaatregelen geen voorjaarsvergadering is geweest, heeft het 
bestuur eerder al besloten om deze bespreking uit te stellen tot de najaarsvergadering. 
Of deze najaarsvergadering wordt gehouden en in welke vorm, moeten we als landelijk 
bestuur nog over besluiten. Hopelijk kan dat begin september. We houden u ook op 
dit punt op de hoogte. Wilt u daarvoor al inzicht in de financiële cijfers van 2019, dan 
kunt u die opvragen bij het secretariaat: administratie@CCA-Nederland.nl.  
 
 

Digitaal en reactie 
 
Deze Nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd. De leden waarvan we (nog) geen 
emailadres hebben, krijgen hem nog hardkopij toegestuurd. Maar we willen graag naar 
100% digitaal!! 
Daarom de dringende oproep:  

Als u deze Nieuwsbrief hardkopij ontvangt, graag uw emailadres (als u dat 
hebt) doorgeven aan Arie v/d Vliet: administratie@CCA-Nederland.nl. 

 
Als u wilt reageren op deze eerste CCA-Nieuwsbrief, graag! 
Stuur een mailtje naar Wiggele Oosterhoff: wiggele@oosterhoff-consult.nl  
 

 
Tot slot 
 

We hebben het de afgelopen maanden vaker tegen elkaar gezegd: ‘we leven in 
bijzondere tijden’. Wij mensen maken plannen, dat doen we als CCA ook. Maar het 
kan anders gaan dan bedacht en gepland. Gelukkig hebben we een Vader in de hemel 
waar we dan terecht kunnen. In dat vertrouwen mogen we leven. Daarom sluiten we 
af met de tekst van een bekend lied: 
 

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!. 

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom. 
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Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. 

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 

We hopen en bidden dat u het mee kunt zingen 
 
 
Namens het bestuur, met hartelijke groet, 
 
Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker CCA). 


