
1 
 

Christen Contact Agrarisch 
 

Jaarverslag – 2020 
 

 
Een ongekend,  
 
Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de corona-pandemie. Sinds 
maart 2020 heeft het Covid19-virus de wereld in zijn greep. We leven in een 1,5 meter 
samenleving, we mogen niet meer in kerken of bijeenkomsten bij elkaar komen en we werken 
zoveel mogelijk thuis of online. Wie had dat ooit gedacht? We missen de onderlinge contacten, 
het bij elkaar komen om met elkaar te spreken, elkaar te bemoedigen en elkaar te inspireren. 
Ik schrijf dit jaarverslag een dag na de Tweede Kamerverkiezingen. VVD en D66 zijn de grote 
winnaars en zullen de verantwoordelijkheid voelen om een nieuw kabinet te formeren. Of de 
christelijke partijen daaraan meedoen is op dit moment onbekend. En of er het ministerie van 
LNV blijft en wie de nieuwe minister wordt eveneens.  
We geloven dat boven de crises en verkiezingen uit, onze God regeert. Hij houdt alles in Zijn 
hand en laat niet los wat Hij is begonnen. Dat vraagt vertrouwen en geeft rust. Laten we elkaar 
dat toebidden. 
 
 

… en rustig jaar, 
 
Door de corona-maatregelen konden veel landelijke en regionale activiteiten van CCA niet 
doorgaan. Dat vinden we jammer en dat hebben we gemist; de regionale avonden, de 
excursies, de onderlinge gesprekken, de landelijke dag en zeker de jubileumviering die we 
hadden voorbereid. Ten aanzien van de jubileumviering hopen we dat we deze in het voorjaar 
van 2022 alsnog kunnen vieren. We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten. 
Wat wel ‘gewoon’ doorgegaan is, zijn de hulpvragen voor Pastorale Agrarische Coaching en 
andere adviezen. Vaak zit er achter een vraag veel pijn, verdriet, jarenlange frustratie. Het is 
intensief en dankbaar werk om langs deze weg als CCA op meerdere plaatsen van betekenis 
te zijn. We bidden Jan den Boer en anderen die bij dit werk betrokken zijn, wijsheid en zegen 
toe. 
 
 

… met nieuwe initiatieven, 
 
Ondanks de beperkende maatregelen zijn er nieuwe dingen wel opgepakt. We noemen: 
✓ Nieuwe website. 
De nieuwe website is eind van het jaar ‘in de lucht gegaan’. De website heeft een frisse 
uitstraling en samen kunnen we ervoor zorgen dat daarop nieuwe en interessante berichten 
zijn te lezen. 
✓ Nieuwe flyer. 
Eind 2019 is er al een nieuw logo ontwikkeld. In 2020 hebben we dit nieuwe logo doorgevoerd 
in verschillende uitingen, zoals een nieuwe flyer. De vorige flyer was verouderd en ook op. 
Een mooi moment om een nieuwe te maken. De nieuwe flyer wordt in maart samen met 
Verbinding naar alle leden verstuurd. 
✓ Nieuwe nieuwsbrief. 
Tot voor kort werd er vanuit het landelijk bestuur door middel van een CC-Achtergrond met de 
regiobestuurders gecommuniceerd. Dat hebben we veranderd. Afwisselend met het 
kwartaalblad Verbinding wordt er een CCA-Nieuwsbrief gemaakt, die rechtstreeks naar alle 
leden wordt verstuurd. Zo hopen we elkaar (nog) beter te informeren en inspireren. 
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✓ Nieuwe podcast. 
Vanwege de corona-beperkende maatregelen zijn er veel nieuwe online initiatieven ontstaan. 
CCA en CGMV zijn samen een nieuwe podcast gestart ‘op goede gronden’. Deze podcast is 
op de nieuwe website te vinden en we hopen daarmee mensen te inspireren op het grensvlak 
van Bijbel en landbouw. 
✓ Pers. 
Ook het afgelopen jaar was CCA weer meerdere keren in de pers. Bij TV-zender Family-7, in 
regionale en landelijke dagbladen. Soms nemen we zelf het initiatief, zoals met het persbericht 
bij dankdag en biddag, soms worden we gevraagd. Goed om zo van ons te laten horen. 
 

… om van betekenis te zijn. 
 
Door de beperkende maatregelen konden we bepaalde dingen niet, die we gewend waren om 
te doen. Het bepaalde ons ook bij de dingen die we wel / altijd kunnen doen. Op de website 
roepen we elkaar daartoe op: 
Gebed. Als christenen hebben we een machtig wapen. Ons geloof en onze verbondenheid 
met de Almachtige. God onze Vader, die altijd luistert als wij tot Hem bidden en smeken. Bid, 
voor deze wereld, voor Nederland, voor bestuurders, voor land- en tuinbouw, voor degenen 
die u lief zijn. 
Geef aandacht. Hoewel fysieke ontmoetingen moeten worden vermeden, is contact zeker wel 
mogelijk. Bellen, een kaartje sturen, een mailtje sturen, skypen, facetimen, enzovoort. Geef 
elkaar tijd en aandacht en bemoedig elkaar. 
Neem deel. Doe lokaal aan goede acties mee. Vouw niet alleen uw handen, steek ze ook uit 
de mouwen. Laat voor zover u daartoe in staat bent, met uw daden christelijke betrokkenheid 
en barmhartigheid zien. 
Pastorale Agrarische Coaching (PAC). Wanneer het passend is, attendeer mensen op 
Pastorale Agrarische Coaching. De PAC-medewerkers kunnen een luisterend oor bieden. 

 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn! 
 
 

Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker CCA) 
Dronten, 25 maart 2021 

 


