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Oproep aan kerken: bidden en hopen 
 
 
In de Bijbel geeft God zijn belofte dat de seizoenen elkaar zullen opvolgen totdat Jezus terugkomt. 
In de afgelopen weken hebben we het zelf ervaren: de winter met sneeuw- en schaatsplezier 
veranderde in korte tijd in het voorjaar met lentekriebels. Soms vergeten we bijna dat we in 
Nederland met het coronavirus te maken hebben.  
 
Woensdag 10 maart 2021 is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Vanwege de beperkende 
coronamaatregelen worden er vanuit kerken erediensten uitgezonden en gebeden opgezonden. 
Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs vragen graag aandacht voor de huidige 
situatie in de landbouw en de samenleving. De gevolgen van de coronapandemie zijn niet geheel te 
overzien. Op dit moment ontvangen veel bedrijven op verschillende manieren financiële steun. Over 
veel banen en inkomens van mensen heerst grote onzekerheid.  
 
We dringen aan op gebed voor boeren, tuinders en vissers. In de afgelopen jaren zijn we 
geconfronteerd met droge en hete zomers met alle gevolgen van dien voor gewas en dieren. 
Daarnaast vragen de klimaat- en de stikstofcrisis dringend om oplossingen en gedragsveranderingen 
van ons allemaal, waardoor we weer perspectief moeten krijgen om te kunnen ondernemen. 
 
Bid ook om hoop. Hoop dat de coronapandemie voorbij zal gaan. Hoop dat God, de Schepper, 
creativiteit wil schenken om problemen op te lossen. Hoop dat wij allemaal - boeren en burgers - de 
verantwoordelijkheid nemen om mee werken aan Gods nieuwe toekomst. 
 
In de Bijbel staat dat God LIEFDE is; als meeste van geloof, hoop en liefde. We willen ten slotte ook 
vragen om te bidden om liefde en verbondenheid; met God – onze Schepper - en met de mensen 
dichtbij en veraf, met de aarde en degenen die ons voedsel produceren. 
 
Laat ons bidden en hopen! 
 

 
Namens Christen Contact Agrarisch (CCA, www.cca-nederland.nl): 
Jan Overeem (voorzitter), Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker) 
Namens CGMV agrariërs (www.cgmv.nl/agrariërs): 
Dick van der Horst (voorzitter), Niels Rook (directeur) 

 
Wilt u naar aanleiding van deze oproep reageren of doorpraten, neem dan contact op: 
Jan Overeem  M. 06-21877585, E. jaovereem@gmail.com  
Dick van der Horst  T. 0523-676527, E. dg.vanderhorst@gmail.com 
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