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CCA – Nieuwsbrief
Dit is de tweede CCA-Nieuwsbrief. Afgelopen augustus begonnen we met dit nieuwe initiatief.
We kregen veel positieve reacties. Alle reden een volgend nummer te maken.
In deze Nieuwsbrief kunt u lezen over: Advent 2020, het afscheid van Arie v/d Vliet, activiteiten
en communicatie. Veel leesplezier gewenst!

Advent 2020
Advent, tijd van verwachten.
Hoe doe jij dat in 2020?
Of is het meer hopen?
Hopen,
dat corona snel voorbij is,
dat we elkaar weer kunnen knuffelen,
dat we weer naar de kerk kunnen,
dat alles weer normaal wordt,
dat…, vul zelf maar in.
Verwachten lijkt sterker dan hopen.
Bij verwachten weet je (bijna zeker) dat het komt.
Je weet alleen niet wanneer.
Verwachten,
dat door het vaccin corona komend jaar weg gaat
dat we elkaar dan weer kunnen knuffelen,
dat we dan weer naar de kerk kunnen,
dat alles dan weer normaal wordt,
dat …, ja, wat verwacht je eigenlijk?
Advent 2020
Misschien is het beter om het niet over corona te hebben.
Maar om elkaar te vertellen over hoop en verwachting,
die dieper en verder gaat, die van andere orde is.
Twee Bijbelteksten die je hopelijk inspireren.
Hebreeën 6 vers 19 (Herziene Statenvertaling):
“Deze hoop hebben wij als een anker voor onze ziel,
dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom,
achter het voorhangsel.”
1 Korintiërs 1 vers 5 t/m 7 (Herziene Statenvertaling):
“ U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem,
in alle spreken en alle kennis,
naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u,
zodat het u aan geen genadegave ontbreekt,
terwijl u de openbaring van onze Here Jezus Christus verwacht.”
Hoop als anker voor mijn ziel,
omdat ik Jezus’ wederkomst verwacht.
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Afscheid van Arie v/d Vliet
Een tijd geleden heeft Arie v/d Vliet aangegeven te willen stoppen als administrateur van CCA.
Vanwege zijn leeftijd (72 jaar) wil hij zijn werkzaamheden en andere activiteiten geleidelijk
afbouwen. Het plan was om op de jubileumviering afgelopen september afscheid van hem te
nemen. Omdat die dag niet door kon gaan, hebben we in de bestuursvergadering van
donderdag 10 december jl. afscheid van Arie genomen.
Voorzitter Jan Overeem heeft Arie toegesproken (geïnspireerd door Arie zijn eigen website)
voor:
✓ Deskundigheid: op het gebied van financiële administratie en secretariaat.
✓ Betrokkenheid: de snelheid van reageren op vragen en óók de persoonlijke woorden die
hij vaak onderaan een mailtje meestuurde – ‘vanuit een zonnig Barneveld’.
✓ Behulpzaamheid: de vele verslagen, het uitzoeken van dingen, de voorbereidingen voor
de landelijke dagen.
✓ Betrouwbaarheid: de kascontroles waren altijd goed.
Jan heeft Arie namens het bestuur én heel CCA bedankt voor al het werk dat hij 25 jaar lang
voor de vereniging heeft gedaan, zeker meer dan 2000 uur. Hij heeft Arie en Jeltje Gods zegen
en een goede tijd samen toegewenst. Als blijk van dank en waardering ontvingen Arie en Jeltje
bonnen voor overnachting(en) in een Bed & Breakfast, inclusief diner, en een bos bloemen
voor Jeltje.
Gelukkig blijft Arie achter de schermen nog wel even actief totdat er een goede overdracht van
de financiële administratie en het secretariaat heeft plaatsgevonden.

Arie, hartelijk bedankt en samen met Jeltje Gods zegen gewenst!
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Activiteiten en communicatie
Vanuit de bestuursvergadering van donderdagavond 10 december jl. willen we u graag over
een aantal zaken informeren.
Regio’s
Op de vorige bestuursvergadering hebben we de CCA regio’s over de bestuursleden verdeeld.
Deze keer hebben we voor het eerst een ‘rondje regio’s’ gedaan. Op basis van recente
contacten (telefoontjes) hebben we besproken wat er in de regio’s gebeurt, waar behoefte aan
is, enzovoort. Een goede manier om het contact tussen landelijk bestuur en de regio’s te
intensiveren. Voor uw informatie hieronder de verdeling:
Jan den Boer
Jan Overeem
Marja Bassa
Jouk Dunnink
Peter Slingerland

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Noord Holland, Utrecht (Oost, West)
Midden Veluwe, Noord-West Veluwe
Achterhoek, Overijssel
Noord Nederland
Gouda

Wilt u iets willen melden of bespreken, neem gerust contact op.
Pastorale Agrarisch Coaching
Jan den Boer rapporteert elke bestuursvergadering over het werk dat hij als Pastorale
Agrarische Coach doet. Hij en wij vinden het belangrijk om dit in vertrouwen te delen en elkaar
van adviezen te voorzien. U begrijpt dat we hierover inhoudelijk of in detail kunnen schrijven.
Het is ‘teer’ werk.
We vragen u te bidden voor de boerengezinnen die het moeilijk hebben en voor het werk van
Pastorale Agrarische Coaches.

Hoewel er in deze tijd van beperkingen door corona weinig tot geen activiteiten worden
georganiseerd, wordt er achter de schermen wel verder gewerkt aan het verbeteren van
communicatie.
Website
We kunnen trots melden dat de nieuwe website van CCA klaar en in de lucht is!!!
Het communicatiebedrijf Bredewold in Wezep heeft de nieuwe site gemaakt. Dank daarvoor.
We nodigen u van harte uit om de nieuwe website te bekijken: www.cca-nederland.nl.
We zullen nu ons best (moeten) doen om de website met nieuwe informatie actueel te houden,
zodat het interessant is om deze vaak te bezoeken!
Hebt u informatie om te delen, stuur het ons aub toe! wiggele@oosterhoff-consult.nl
Nieuwe flyer.
De bestaande folder van CCA (het drieluik met veel tekst) is verouderd en bijna op. Omdat we
ook een nieuw logo hebben. Bij hetzelfde bedrijf Bredewold hebben we drie ontwerpen laten
maken, waar we als bestuur onze reactie op hebben gereageerd. Zij gaan nu een definitief
concept maken. Het is de bedoeling om begin volgend jaar een mooie nieuwe frisse flyer te
hebben. U houdt hem van ons tegoed!
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Videoboodschap van Jan Overeem.
Begin november heeft onze voorzitter Jan Overeem u door middel van een videoboodschap
toegesproken. We hebben daar veel positieve reacties op gehad. Dank daarvoor!
Het was ‘geslaagd een experiment’. We zijn daarom van plan om dit (gedoseerd) vaker te
doen.
Logo.
Ik de vorige Nieuwsbrief hebben we het nieuwe logo aan u gepresenteerd, inclusief de uitleg
van de ontwerper – Jan van Uffelen. We gebruiken het nieuwe logo vanaf heden op zoveel
mogelijk plaatsen. Wilt u berichten vanuit CCA versturen en hebt u het nieuwe logo nodig,
stuur even een mailtje: wiggele@oosterhoff-consult.nl
December-actie en Verbinding.
In december valt er vaak meer post op de mat. We doen daar als CCA ook aan mee. De
komende weken kunt u (nog) een Verbinding verwachten en een envelop met een speciale
decemberactie. Deze actie is een soort vervanging van de landelijke dag die niet doorging.
Wat het precies is? Laat u verrassen!

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 CCA-Nieuwsbrief, graag! wiggele@oosterhoff-consult.nl

Tot slot
We begonnen deze Nieuwsbrief met gedachten over Advent 2020, over hoop en verwachting.
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Door de corona-maatregelen konden allerlei activiteiten
niet doorgaan. We missen het samen zijn, het samen zingen, het elkaar ontmoeten.
Advent, tijd van hoop en verwachting.
Hoop als anker voor uw en mijn ziel, omdat we Jezus’ (weder) komst verwachten.
Amen!

Namens het bestuur wens ik u gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe!
Met hartelijke groet,
Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker CCA).
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