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Hoop
Dit is de eerste Nieuwsbrief in 2022. We leven in de weken tussen Pasen en
Hemelvaart. Weken waarin Jezus verscheen aan zijn leerlingen en vrienden om ze te
laten zien en geloven dat Hij echt uit de dood was opgestaan, dat Hij leeft!
In de afgelopen weken bespraken we in verschillende plekken een paar hoofdstukjes
uit het boek ‘Beelden van Jezus’, van Anselm Grün. Het ene hoofdstukje (44) ging
over Jezus – de gekruisigde en het andere hoofdstukje (45) over Jezus – de opgestane
Heer. Uit beide hoofdstukjes een citaat, die ik vervolgens aan elkaar verbind.
44. De Syrische kerk kent een prachtige formule voor het kruisteken. Wanneer je een

kruisteken maakt, van je voorhoofd tot je onderbuik, van je linker- naar je
rechterschouder, kun je zeggen: ‘In de naam van de Vader, die mij heeft uitgedacht
en geschapen. In de naam van de Zoon, die is afgedaald in mijn menselijkheid, en in
de naam van de Heilige Geest, die alles wat links zit naar rechts brengt’.
45. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan zijn discipelen aan de zee van
Tiberias. De discipelen gaan vissen, maar vangen de hele nacht niets. En toen het
ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat
het Jezus was. Hij zei tegen hen: ‘werp het net uit aan de rechterkant van het schip
en je zult vinden.’

Veel protestanten zullen niet de gewoonte hebben om vaak een kruisje te slaan, zoals
christenen dat in andere kerken en elders op de wereld wel gewoon zijn. Toch is de
symboliek die Grün beschrijft mooi. De laatste zin ‘alles wat links zit naar rechts
brengen’ verbind ik aan het woord van Jezus zelf: ‘werp je net uit aan de rechterkant

van het schip en je zult vinden.’

Ik weet niet of het theologisch helemaal klopt. Maar ik hoor hier de oproep van Jezus
om ‘het over een andere boeg te gooien’, met hulp van Gods Geest. Want na Pasen
komt Hemelvaart en Pinksteren. Gods Geest is uitgestort, en woont in mij en jou.
We leven ook in spannende tijden. Het is oorlog in Europa. We zien verschrikkelijke
beelden op TV over platgebombardeerde steden, doden op straat en vluchtelingen.

Heer van de Heren, koning van de koningen, geef vrede, Heer, geef vrede!

De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de landbouw daar en de
voedselvoorziening elders in de wereld. Hoe groot die gevolgen zullen zijn, en
hoelang ze zullen duren, we weten het niet.
De foto op pagina 1 van deze Nieuwsbrief zijn de pootaardappelen bij ons op zolder.
Ze stonden daar om voor te kiemen, inmiddels zitten ze in de grond. De aardappelkiemen geven mij hoop op een oogst over een aantal maanden.
We mogen hopen op en bidden om vrede voor deze wereld. Om seizoenen die elkaar
opvolgen. Om gewassen die mogen groeien, in Oekraïne, in Nederland en elders in
de wereld. Om voldoende voedsel voor alle mensen.
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Voorjaarsledenvergadering – financiën CCA
Op donderdagavond 7 april vond de voorjaarsledenvergadering van CCA plaats. Fijn
dat we na 2 jaar weer fysiek bij elkaar konden komen. Zoals eerder gebruikelijk werd
deze ledenvergadering ‘op locatie’ gehouden. Deze keer waren we te gast bij Denkavit
Pig Farm in Stroe. Dhr. Groot Wassink heeft in het tweede deel van de avond over het
bedrijf verteld en ons rondgeleid.
Belangrijk agendapunt van deze ledenvergadering was de financiën. Het financiële
jaarverslag van 2021 en de begroting voor 2022.
De voorzitter Jan Overeem informeert de aanwezige leden over een criminele actie
(spoofing) die de administrateur van CCA is overkomen in oktober 2021. Door deze
criminele actie is een aanzienlijk bedrag van de bankrekening van CCA afgeschreven
en verdwenen. De administrateur heeft hiervan direct aangifte gedaan bij de politie
en deskundige hulp ingeschakeld. Ook andere organisaties in Barneveld zijn door
deze oplichting getroffen. In de tijd erna is een beperkte hoeveelheid geld
teruggevonden en teruggestort. De getroffen organisaties hebben gezamenlijk
bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de Rabobank dat zij niet in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming via de coulanceregeling. Dit bezwaar is door de
Rabobank afgewezen. Daarmee is de bezwarenprocedure bij de Rabobank (zelf)
helemaal doorlopen. Alleen een rechtszaak zou een mogelijk vervolg kunnen zijn.
De vragen van de aanwezige leden over de wijze waarop deze criminele actie heeft
plaatsgevonden, zijn door Jan Overeem, Jouk Dunnink en Wiggele Oosterhoff zo goed
mogelijk beantwoord. De schade van deze criminele actie is als incidentele last in
2021 geboekt.
De ledenvergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om de contributie voor
2022 gelijk te laten. De contributie zal dit jaar enkele weken eerder worden geïnd
(mei in plaats van juni).

Bestuur
In een eerdere Nieuwsbrief is al gemeld dat Frans Hoogendoorn het landelijk bestuur
gaat verlaten. Zijn termijnen zitten er dan ook op.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gezien de
samenstelling van het huidige bestuur, is een jonge vrouw erg welkom!
Denk je, nu je dit leest, dat is misschien wel iets voor mij? Of denk je, ik zou wel eens
willen weten wat het precies inhoudt? Of weet je iemand die je hiervoor geschikt
vindt? Neem dan even contact op met onze voorzitter Jan Overeem:
M: 06 – 21877585, E: jaovereem@gmail.com.
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Zomerledendag - Dronten
Op D.V. zaterdag 27 augustus wordt er een ‘zomerledendag’ georganiseerd.
Binnen CCA is het organiseren van een zomerledendag nieuw. We kenden immers de
najaarsledenvergadering in Putten. Dit jaar willen we het over ‘een andere boeg
gooien’. Een belangrijke overweging hierbij is dat het onzeker is of in het najaar
coronabeperkende maatregelen weer een rol gaan spelen, waardoor het organiseren
van een landelijke dag weer niet door kan gaan. Onze hoop en verwachting is, dat dit
risico in de zomer (eind augustus) een stuk kleiner is.
De zomerledendag wordt gehouden bij Aeres Hogeschool Dronten. ’s Morgens is er
een plenair gedeelte in het nieuwe hogeschoolgebouw. Tweede Kamerlid Derk
Boswijk (CDA) zal een inleiding verzorgen. Het middagdeel van de dag zal
plaatsvinden bij Aeres Farms in Dronten (heette vroeger: Schoolboerderij). Het is de
bedoeling dat er een rondleiding is en er een workshop wordt georganiseerd (2 keer
halve groep).
NB! noteer deze dag alvast in de (CCA-)agenda!

Kernboekje CCA
Ten aanzien van het 25-jarig jubileum van CCA, waarvan de viering vanwege coronabeperkende maatregelen helaas niet door kon gaan, waren twee dingen bedacht:
1) een boerderijdag om het samen te vieren, en 2) vooruitkijken.
Het eerste, een boerderijdag, hopen we in Dronten met elkaar te beleven. Voor het
tweede, toekomstgerichtheid, werken we momenteel aan een ‘Kernboekje CCA’. Vaak
wordt bij jubilea naar het verleden gekeken: hoe ging het vroeger? Wij denken dat
het belangrijk is om vooral richting de toekomst te kijken en bezig te zijn met de
vraag ‘hoe kunnen we als Christen Contact Agrarisch van betekenis zijn voor sector
en samenleving?’ In het ‘kernboekje CCA’ willen we proberen juist daarover iets te
schrijven. Dit doen we aan de hand van de drie kernwaarden: inspireren, verbinden
en verdiepen. Ook zal er aandacht zijn voor Pastorale Agrarische Coaching (PAC).
Door praktijkverhalen en interviews proberen we deze thema’s dichtbij de praktijk en
aansprekend voor de lezer te presenteren.
Het is de bedoeling dat dit ‘kernboekje CCA’ op de zomerledendag in augustus wordt
gepresenteerd. We willen aan dit boekje een ledenwerfactie aan koppelen. Ieder lid
krijgt 2 boekjes en daarmee de gelegenheid (en uitdaging) om iemand anders
enthousiast te maken voor onze vereniging.
We hopen middels deze Nieuwsbrief je weer te hebben bijgepraat over lopende en
komende zaken. Houd voor activiteiten, bijeenkomsten of andere interessante zaken
de website in de gaten, www.cca-nederland.nl.
Namens het bestuur van CCA, met vriendelijke groet,
Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker)
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