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Bij de voorkant
Eind vorig jaar hebt u van CCA en CGMV agrariërs twee zakjes zaad met een
bijenmengsel gekregen. Het idee was dat u één zakje met wenskaart aan iemand
anders zou geven en het zaad uit het andere zakje zelf zou zaaien.
Samen met andere zakjes (gekregen) zaad heb ik dit bijenmengsel op mijn
volkstuin gezaaid. Het leverde dit plaatje op; een prachtige bloemenmengsel met
inderdaad veel insecten.
Ter herinnering nog de Bijbeltekst die op het zakje zaad stond:

“Wie op de akker van de Geest zaait, oogst het eeuwige leven” (Galaten 6: 8b).

CCA – Nieuwsbrief
Dit is het derde nummer van de tweede jaargang van de CCA-Nieuwsbrief. In deze
Nieuwsbrief ‘praten’ we u graag weer bij. Met name over een aantal activiteiten die
zijn en worden voorbereid.

Activiteiten
In diverse regio’s staat er weer een ontmoetingsavond gepland. Het is gepast om
daar Deo Volente bij te zeggen; ‘als God het wil’. We hebben immers een bijzonder
1,5 jaar met beperkende maatregelen achter de rug. En wat de (nabije) toekomst
brengt, weten we niet. Maar met hoop en in vertrouwen zijn nieuwe bijeenkomsten
voorbereid. Met als belangrijkste doel om elkaar weer te ontmoeten. Elkaar te
spreken en te bemoedigen.
Tijdens de bestuursvergadering (donderdag, 9 sept. 2021) constateerden we dat
er enerzijds echt behoefte is aan ontmoeting en contact; ‘het mag en kan weer’.
Anderzijds horen we ook signalen over het berusten in afnemend contact. Meer op
eigen bedrijf, eigen erf en eigen huis bezig zijn en daarmee wellicht een risico op
vereenzaming. Laten we daarom (in de regio) naar elkaar omzien.
Regionale bijeenkomsten
Hieronder volgen de regionale bijeenkomsten die inmiddels zijn voorbereid.
1. Regio Gouda
Op woensdag 15 september aanstaande organiseert CCA-regio Gouda een
ontmoetingsavond voor (jonge) ondernemers. De avond wordt gehouden bij de
familie Snoek in Stolwijk. Opgeven is verplicht, bij Heleen Bergacker. Voor meer
informatie kijk op de website van CCA onder ‘evenementen’ of klik op deze link.
2. Regio Noord
Op woensdagavond 22 september 2021 organiseren CCA-regio Noord en CGMV
agrariërs een ontmoetingsavond bij groothandel Jansma vof in Haule. Leden en
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belangstellingen uit het noorden van het land zijn van harte welkom. Graag van te
voren (eveneens verplicht) opgeven bij Dick vd Horst, Jouk Dunnink of Teus Spijker.
Voor meer informatie kijk op de website van CCA onder ‘evenementen’ of klik op
deze link.
3. Regio Oost
Op donderdagavond 23 september 2021 organiseren CCA-regio Oost en CGMV
agrariërs een ontmoetingsavond bij de Veldschuur, het informatiecentrum voor
natuur en historie, in Rouveen. Leden en belangstellingen uit het oosten van het
land zijn van harte welkom. Graag van te voren (eveneens verplicht) opgeven bij
Dick vd Horst, Jouk Dunnink of Teus Spijker. Voor meer informatie kijk op de
website van CCA onder ‘evenementen’ of klik op deze link.
4. Regio Noord-West Veluwe
Op donderdag 21 oktober aanstaande organiseert CCA-regio Noord-West Veluwe
een ontmoetingsavond in het dorphuus Noordernhuukien in Noordeinde
(Gelderland). Spreker die avond is veldbioloog Klaas Nanninga. Graag van te voren
opgeven (verplicht) bij Joke ten Hove. Voor meer informatie kijk op de website van
CCA onder ‘evenementen’ of klik op deze link.
Mooi dat er in verschillende regio’s weer ontmoetingsavonden worden
georganiseerd. Dank aan de leden voor de organisatie ervan. We wensen u fijne
en inspirerende ontmoetingen toe.
Landelijke dag
In de vorige CCA-Nieuwsbrief hebben we al gemeld dat we als bestuur de
mogelijkheden voor de landelijke dag in november verkenden. Die verkenningen
zijn inmiddels overgegaan in voorbereidingen.
Deo Volente op vrijdag 19 november 2021 zal de landelijke dag in De Aker in
Putten worden gehouden.
Dhr. Derk Boswijk (Tweede Kamerlid CDA) heeft toegezegd te komen spreken. Het
programma zal er in grote lijnen hetzelfde uitzien als voorgaande jaren. ’s Morgens
een centraal deel met spreker, ’s middags diverse workshops.
Noteert u alvast de datum. De uitnodiging volgt media oktober.
Jubileumviering
Ook in de vorige CCA-Nieuwsbrief meldden we dat de jubileumviering (25 jaar
CCA) is uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Tijdens de bestuursvergadering
hebben we besloten de voorbereidingen daarvoor (weer) ter hand te nemen. Het
idee om van de jubileumviering een boerderij-dag op locatie te doen, staat nog
steeds. Het draaiboek voor de dag was al vergevorderd en kan na wat
aanpassingen weer worden gebruikt. We denken aan de tweede helft van april. We
houden u op de hoogte.
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OPROEP
Mocht u bij het lezen van dit bericht denken ‘dat vind ik leuk om aan mee te werken
– om er samen een mooie en feestelijke dag van te maken’, heel graag!
Want ‘vele handen maken licht werk’, nietwaar?
Stuur dan een mailtje naar Wiggele Oosterhoff, wiggele@oosterhoff-consult.nl

Tot slot
Nog een kort bericht over de kascontrolecommissie voor boekjaar 2021. Dhr.
Gerard van Ankum (Nieuwleusen) is bereid gevonden dit te doen. Samen met dhr.
Henk Dekker, die het dit jaar ook al heeft gedaan. Alvast dank voor de bereidheid!
Ik sluit deze CCA-Nieuwsbrief af met een gebed. Afgelopen week werd het bij een
groeigroep waar ik deel vanuit maak, gebeden. Het raakte me, omdat er in dat
gebed oog en oor is voor medemensen en hun betekenis.

Ik dank U God, voor mensen die mij vertrouwen geven.
Ik dank U voor mensen die zien wat ik kan.
Ik dank U voor mensen die me niet de mindere laten zijn.
Ik dank U voor mensen die me aanspreken op mijn kracht.
Zij houden mijn leven gaande.
Ik dank U God, voor mensen die mijn verdriet zien.
Ik dank U voor mensen aan wie ik mij kan toevertrouwen.
Ik dank U voor mensen die zorgvuldig zijn in hun spreken.
Ik dank U voor mensen bij wie ik niet dichtsla.
Zij houden mijn leven gaande.
Ik dank U God, voor mensen die mij kunnen inspireren.
Ik dank U voor mensen die mij niet loslaten.
Ik dank U voor mensen die mij wakker en attent maken.
Ik dank U voor mensen die doen wat ik niet kan.
Ik dank U God, voor wie ik mag zijn.
Ik dank U voor de talenten die ik heb ontvangen.
Ik bid U dat ik mezelf niet begraaf, maar creatief
en als hoopvol mens door dit leven mag gaan.
Bron: boekje van Marinus van den Berg: Kiezen voor ontmoeting.

We wensen u verbondenheid met God – Vader, Zoon en Heilige Geest toe, en met
de mensen om u heen.
Met hartelijke groet,
Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker CCA).
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