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Oproep aan kerken 

 

 
Dankdag 2022 – hoe dan? 

 
Hoe kun je danken voor gewas en arbeid in een jaar vol crises? Kun je niet beter opnieuw een 
biddag houden? 
 
De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen. Allereerst voor Oekraïne zelf, voor de mensen die 
op de vlucht zijn, voor de soldaten die vechten, voor het land dat wordt verwoest. De verhalen 
zijn aangrijpend, de beelden heftig. De oorlog heeft onder andere een Europese energiecrisis 
als gevolg. Door de hoge prijzen van gas en elektriciteit kunnen huishoudens de rekening niet 
meer betalen. Sommige tuinbouwbedrijven moeten hun deuren sluiten. Vissers kunnen de 
brandstof voor hun schepen niet meer betalen. De overheid probeert de schade zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
Het stikstofdebat in Nederland polariseerde. Boeren protesteerden, ze vroegen aandacht voor 
hun problemen en perspectief voor hun familiebedrijven. Goede gesprekken over mogelijke 
oplossingen bleken niet of nauwelijks meer mogelijk. Remkes sprak duidelijke taal: ‘Er is 
sprake van een diepe vertrouwenscrisis tussen overheid en landbouwsector. Bovendien staat 
de stikstofcrisis niet op zichzelf. Er zijn ook grote opgaven ten aanzien van bodem, water, 
klimaat, biodiversiteit en gezondheid’. Deze vraagstukken vragen om een integrale aanpak.  
 
In deze werkelijkheid wordt het dankdag voor gewas en arbeid. Christen Contact Agrarisch 
(CCA) en CGMV agrariërs willen u vragen om zowel te danken als te bidden.  
Te danken voor Gods almacht en zorg, dat Hij zonlicht en na droogte ook regen gaf en 
gewassen liet groeien. Dat we dagelijks eten en drinken hebben. Te danken voor boeren, 
tuinders en vissers die met passie hun werk doen, op het land of in de stal. 
We vragen u ook om te bidden. Te bidden voor diezelfde boeren, tuinders en vissers, waarvan 
de toekomst van hun bedrijf (soms zeer) onzeker is. Te bidden voor dit land en volk. Dat de 
polarisatie mag afnemen, dat we echt naar elkaar luisteren en het goede voor elkaar en voor 
de aarde zoeken. Te bidden voor mensen die onvoldoende geld hebben om rond te komen. 
Te bidden voor overheden en bestuurders, om Uw wijsheid zodat ze rechtvaardige besluiten 
kunnen en durven nemen.  
 
Laat ons danken en bidden tegelijk. En in geloof uitspreken, ‘dat onze hulp is in de Naam van 
de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die het werk van Zijn handen niet laat varen, 
maar tot Zijn bestemming zal brengen’.  
 

 
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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