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CCA – Nieuwsbrief
Dit is het eerste nummer van de tweede jaargang van de CCA-Nieuwsbrief. Terwijl ik deze
Nieuwsbrief schrijf, wordt er naast ons huis geschaatst (zie: foto op voorkant). Een prachtig
plaatje, dat me doet denken aan de grote platen aan de muur van het lokaal op de lagere
school. ‘Anton Pieck in 2021’, je vergeet soms even dat we leven in een tijd van coronabeperkende maatregelen.
In deze Nieuwsbrief leest u over activiteiten die wel of niet doorgaan en over nieuwe
initiatieven. We wensen u veel leesplezier toe.

Verdieping
Geloof, hoop en liefde
De meeste Bijbellezers kennen dit rijtje uit 1 Korintiërs 13, denk ik.
Daar staat in vers 13:
“En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste daarvan is de liefde.”
Geloof, hoop en liefde staan hier als zelfstandige naamwoorden.
Kortgeleden ontdekte ik dat dit rijtje in de Bijbel vaker voorkomt.
Bijvoorbeeld iets verderop in 1 Thessalonicenzen 1.
Daar staat in vers 3:
“… het werk van uw geloof,
de inspanning van uw liefde,
en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus…”
Geloof, hoop en liefde staan hier niet alleen als zelfstandige naamwoorden,
er staat nog iets bij.
Het werk van uw geloof.
Geloof is een gave van God – de Heilige Geest, zeker.
En tegelijk vraagt geloof om te werken.
Geloven doe je met hoofd, hart en zeker ook met je handen.
Geloof werkt ook wat uit.
De inspanning van uw liefde
Liefde is de meeste van de drie, het mooiste geschenk van God, prachtig.
En tegelijk vraag liefde om inspanning
Liefhebben gaat niet vanzelf, liefhebben vraagt om onderhoud(en) van relatie.
Liefde komt van twee kanten.
Volharding van uw hoop
Hoop wordt in de Bijbel het anker van de ziel genoemd, mooi.
We worden opgeroepen om te volharden, om vol te houden.
Zonder hoop is er geen toekomst.
Blijf volharden in de hoop op Gods toekomst hier op aarde.
Geloof, hoop en liefde.
Het zijn niet alleen zelfstandige naamwoorden,
het zijn ook werkwoorden,
het vraagt inspanning en volharding.
Ook in deze tijd.
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Nieuwe website en nieuwe flyer
Website
Zoals u misschien al wel hebt gezien, hebben we de website vernieuwd. In de vorige
Nieuwsbrief schreven we er al iets over. Zie: www.cca-nederland.nl
We willen proberen de website aantrekkelijk, informatief en actueel te houden.
Vraag. Daarom de oproep: hebt u interessante informatie om te delen?
Stuur het ons aub toe: wiggele@oosterhoff-consult.nl
Nieuwe flyer.
In de vorige Nieuwsbrief meldden we ook dat we bezig waren met een nieuwe flyer. Ook deze
is klaar en gedrukt. Alle leden krijgen een nieuwe flyer toegestuurd samen met het komende
nummer van Verbinding (maart 2021).
Vraag. Wilt u voor uw regio (of anders) een aantal flyers om uit te delen, stuur dan even een
mailtje naar Wiggele Oosterhoff (wiggele@oosterhoff-consult.nl), met daarin aantal en adres,
en u krijgt de flyers toegestuurd.

Financiële stukken en voorjaarsledenvergadering
Financiële stukken
Tijdens de online bestuursvergadering (donderdag 11 februari 2021) heeft Arie v/d Vliet het
financiële jaarverslag van 2020 en de begroting van 2021 gepresenteerd.
2020 was vanwege corona een heel bijzonder jaar. Er was tekort begroot, er is overschot
gerealiseerd. Het overschot gaat naar de reserves. In de begroting voor dit jaar is de contributie
gelijk gebleven. Ondanks het positieve saldo, zijn er ook zorgen over het aantal leden dat elk
jaar iets kleiner wordt, en daarmee over (financiële) toekomst van CCA.
Voorjaarsledenvergadering
Vanwege de corona-beperkende maatregelen is het niet mogelijk om een voorjaarsledenvergadering te organiseren en daar de financiële stukken te bespreken.
Aanbod. Als u de financiële stukken in wilt zien, kunt u die na 15 maart (na de kascontrole)
opvragen bij Arie v/d Vliet, administratie@cca-nederland.nl

Jubileum en andere activiteiten
25-jarig jubileum – uitgesteld naar voorjaar 2022
Het bestuur heeft zich ook gebogen over de vraag hoe reëel het is om te verwachten dat we
in september 2021 de uitgestelde jubileumviering op de Eemlandhoeve kunnen houden. Want
als we dat denken te gaan doen, moeten we immers tijdig met de voorbereidingen beginnen.
We weten dat niemand in de toekomst kan kijken, dat kan God alleen!
Maar de ontwikkelingen rond besmettingen, nieuwe virusvarianten en vaccinaties in
overweging nemend, hebben we besloten om de jubileumviering in ieder geval tot voorjaar
2022 uit te stellen. Dit najaar zullen we opnieuw bespreken of dat reëel en haalbaar is.
We hebben daarbij ook gesproken over het uitbrengen van een speciaal jubileumnummer van
Verbinding. Dit idee houden we gekoppeld aan de jubileumviering zelf en is daarmee dus ook
uitgesteld.
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Najaarsledenvergadering
Of we een najaarsledenvergadering gaan organiseren en hoe die er mogelijkerwijs uit komt te
zien, kunnen we op dit moment ook nog niet zeggen. We hebben afgesproken om de
ontwikkelingen rond corona aan te zien, en in de bestuursvergadering van april daar opnieuw
naar te kijken.
Andere activiteiten ?
Ook in deze Nieuwsbrief hebt u tot nu toe het woord corona al weer meerdere keren gelezen.
Het virus en de maatregelen hebben enorme impact op ons leven, ons samen - leven. Dat
geldt ook voor allerlei activiteiten die we normaliter als CCA organiseren, zowel regionaal als
landelijk. Helaas kan dat nu niet.
En toch roepen we u in de regio’s op om zodra het wel weer – verantwoord! – kan en mag, te
zoeken naar het organiseren van wellicht kleinschalige (buiten-)bijeenkomsten om zo elkaar
toch weer te kunnen ontmoeten. Al is het dan ook in kleine kring. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
een excursie of een bedrijfsbezoek. Maar nogmaals, alleen als het kan, mag en verantwoord
is. Laten we als christenen ons bewust zijn van het feit dat er (ook) op ons wordt gelet.

Alternatieven en nieuwe initiatieven
We willen deze Nieuwsbrief niet in mineur eindigen, over wat er allemaal niet kan. Daarom
sluiten we af met alternatieven en nieuwe initiatieven.
Decemberactie
Als alternatief voor de najaarsledenvergadering van afgelopen november, hebt u in december
een attentie ontvangen. Twee zakjes zaad met bijenmengsel, een brief en een kaart. We
hopen dat u dit op prijs hebt gesteld. En óók dat u iemand hebt gevonden aan wie u de kaart
en het tweede zakje zaad hebt uitgedeeld.
Nieuwe podcast ‘op goede gronden’.
We zijn bij wijze van experiment begonnen met een nieuwe podcast: ‘op goede gronden’. Een
podcast die u wil inspireren om met een Bijbelse blik te kijken naar landbouw en voedsel, naar
leven en werken in Gods schepping.
De eerste staat nu op de nieuwe CCA-website. Als u op de volgende link klikt, kun u hem
beluisteren:
https://www.cca-nederland.nl/wp-content/uploads/2021/02/Podcast-op-goede-grondennr1.mp3
We zijn van plan om dit vaker te doen, wel binnen de mogelijkheden die we hebben. We zijn
ook benieuwd naar uw reacties.
Podcast - ‘bedrijfsopvolging’
Wiggele Oosterhoff en Lianne Veenstra (agrocoach en voor een aantal leden een bekende)
spraken samen met Nieuwe Oogst over ‘de valkuilen van aannames bij bedrijfsopvolging’. Als
u deze podcast wilt beluisteren klik dan op de volgende link:
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/01/20/podcast-de-valkuilen-van-aannames-bijbedrijfsopvolging
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Webinar – ‘stikstofdilemma en de blijvende uitdaging voor de milieu-ethiek’
Zoals u waarschijnlijk ook wel hebt gemerkt, wordt er in deze tijd volop gewerkt met onlinealternatieven. Zo worden er over allerlei onderwerpen zogenaamde ‘webinars’.
Ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Leen Hordijk als voorzitter van de Raad van
Toezicht van de Theologische Universiteit Kampen wordt op 30 maart 2021 een webinar
georganiseerd over het thema: “Het stikstofdilemma en de blijvende uitdaging voor de milieuethiek”. Leen Hordijk (emeritus hoogleraar milieusysteemanalyse), Arne Schaddelee
(gedeputeerde ChristenUnie Utrecht), Ben Apeldoorn (melkveehouder en bestuurder LTONoord) en Ad de Bruijne (hoogleraar Christelijke ethiek) gaan dan onder leiding van Roel
Kuiper (rector TU Kampen) in gesprek over dit actuele onderwerp.
Graag nodigt de TU in Kampen iedereen die betrokken is bij CCA uit, om aan dit webinar deel
te nemen. Deelname is gratis, aanmelding is wel nodig.
Als u dit webinar wilt volgen, meld u dan aan via de volgende site:
www.wwjg.nl/stikstofdilemma,

Digitaal en reactie
Digitale nieuwsbrief
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!
Oproep. Als u deze Nieuwsbrief hardkopij ontvangt, graag uw emailadres (als u dat hebt)
doorgeven aan Arie v/d Vliet: administratie@cca-Nederland.nl.
Reactie
Als u wilt reageren op deze CCA-Nieuwsbrief, graag!
wiggele@oosterhoff-consult.nl

Tot slot
We begonnen deze Nieuwsbrief met een Verdieping over geloof, hoop en liefde.
Het zijn genadegaven van God. Vader, dank U wel!
Tegelijk vragen ze om inspanning van ons, om het vol te houden.
Op de weg van het herstel, naar Gods nieuwe wereld.
Namens het CCA-bestuur wens ik u geloof, hoop, liefde en Gods onmisbare zegen toe.

Met hartelijke groet,
Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker CCA).
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