
Persbericht 
 

  Oproep aan kerken   

 
 

Biddag 2022- van crisis naar crisis 
 
Het jaar 2022 begon zo hoopvol met het naderende einde van bijna alle 
coronamaatregelen. De coronapandemie lijkt op z’n retour. Nu leven we in de 
werkelijkheid van een volgende, welhaast ongekende crisis. Rusland is Oekraïne 
binnengevallen en het is echt oorlog op ons continent. Daar gaan we allemaal de 
gevolgen van merken in ons dagelijkse leven. Groei van inflatie, kostentoename van 
grondstoffen en energie en zelfs al geluiden dat de prijzen van fruit dit jaar zullen 
tegenvallen. Pittige vraagstukken in een pittige tijd, maar dat is niet het meest 
belangrijke van deze tijd. Er zijn broers en zussen die schuilen en op de vlucht zijn 
voor een oorlog die op ons eigen continent woedt. Broers en zussen die onzeker huis 
en haard verlaten om  te zoeken naar een veilige plaats voor zichzelf en hun gezin. 
 
In die werkelijkheid is het aanstaande woensdag weer biddag voor gewas en arbeid. 
Waar we misschien voor het eerst sinds tijden weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen 
gaan. 
 
Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV-Agrariërs willen allereerst graag 
aandacht vragen voor de huidige situatie in de wereld, voor de inwoners van Oekraïne 
en voor de mensen die op de vlucht zijn geslagen. We willen speciaal aandacht vragen 
voor al die agrariërs in Oekraïne die onder meer zorgen voor graan en plantaardige 
olie die over de hele wereld wordt geëxporteerd. Wij bidden voor hen om de nabijheid 
van de Allerhoogste. 
 
Ook willen we u vragen te bidden voor de boeren, tuinders en vissers in eigen land. In 
meerdere onderdelen van de sector zijn er problemen en onzekerheden. Het is en blijft 
voor meerdere bedrijven een zorg, dat men niet weet waar men aan toe is. 
 
In die wetenschap mogen we het bij God zoeken en de woorden van de psalmist uit 
psalm 62 nazeggen: “zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles 
verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.” 
 
Laat ons bidden! 
 

 

Namens Christen Contact Agrarisch (CCA): 
Jan Overeem (voorzitter), Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker) 
Namens CGMV agrariërs: 
Dick van der Horst (voorzitter), Niels Rook (directeur) 
 

 
Wilt u naar aanleiding van deze oproep  reageren of doorpraten, dat kan: 
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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