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Het jaar 2022 is inmiddels twee en een halve maand oud. Op het moment dat ik dit 
schrijf, woedt er in Oekraïne een verwoestende oorlog. Miljoenen Oekraïners ontvluchten 
hun land. De coronapandemie, die het nieuws in het jaar 2021 beheerste, lijkt daarmee 
ineens ver weg. Mededelingen van het kabinet dat bepaalde corona-maatregelen worden 
afgeschaft, halen nauwelijks nog het nieuws. 
 
Als we terugkijken op het jaar 2021 vallen er in ieder geval twee dingen op: 1) de 
coronapandemie  en 2) de kabinetsformatie. Beiden hebben hun invloed gehad op het 
leven van de leden van onze vereniging Christen Contact Agrarisch. 
 
Door de coronamaatregelen konden we elkaar in 2021 veel minder ontmoeten dan we 
gewend waren en graag willen. Regionale en landelijke vergaderingen werden (vaak) wel 
voorbereid, maar moesten toch weer worden afgeblazen. Gelukkig kon een aantal 
bijeenkomsten wél doorgaan. Het waren momenten van ontmoeting, verbondenheid en 
inspiratie. Mooi!  
Het landelijk bestuur heeft enkele keren online vergaderd. Een werkbaar alternatief, maar 
elkaar fysiek ontmoeten heeft toch te voorkeur. In juni 2021 hebben we daarvoor de tijd 
genomen met een ‘benen op tafel – overleg’. We hebben gesproken over vragen als: waar 
komen we vandaan?, wie willen we zijn? en waar willen we naar toe? In het gesprek 
zagen we een beweging, van (christelijke) belangenbehartiging naar ‘groene verbinding’. 
CCA is een vereniging van christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector. 
Bij de term ‘groene verbinding’ kun je vragen stellen over; de verbinding tussen sector 
en samenleving, tussen boeren en burgers, tussen landbouw, natuur en bodem, etc. Wat 
ons betreft vragen waarmee we de toekomst in gaan. 
 
Na een hele lange kabinetsformatie in 2021 was er begin 2022 het nieuwe kabinet – 
Rutte IV. We zeiden en schreven dat het nieuwe kabinet voor grote uitdagingen staat, 
zoals het klimaat- en stikstofvraagstuk. Zonder die opgaven te ontkennen, staan ze op 
dit moment toch in een ander daglicht, namelijk die van de oorlog in Oekraïne. Een oorlog 
die ook invloed heeft op de voedsel- en energieproductie in de wereld en op de prijzen 
hiervan in ons land. Boeren en burgers in Nederland ondervinden de gevolgen hiervan. 
 
In 2021 hebben we als CCA – zowel landelijk als regionaal – geprobeerd om daar waar 
mogelijk van betekenis te zijn.  
Allereerst door ons gebed; voor boeren en tuinders, voor overheden, voor Gods aarde. 
Samen met CGMV Agrarisch hebben we bij biddag en dankdag de kerken opgeroepen 
tot gebed. Een actie die wordt gewaardeerd en tot publiciteit in regionale pers leidt. 
Verder ook door (zelf) actief te zijn; als vrijwilliger, op het werk en in de samenleving. 
Daarvoor is het goed om elkaar te blijven ontmoeten, te blijven inspireren en aan te 
moedigen. 
Daarmee willen we in het jaar van onze Heer 2022 doorgaan, geïnspireerd door Gods 
Geest! 
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