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Woord vooraf

Het CCA is in 1995 opgericht. De vereniging is ontstaan nadat 

de Christelijk Boeren- en Tuindersbond (CBTB) opging in LTO-

Nederland. CCA is begonnen onder de naam CBTB-Contact, 

later werd het CCA. De letters CCA stonden voor Contact 

Christen Agrariërs. Omdat niet alle leden (meer) agrariër zijn 

of een eigen bedrijf hebben, is de naam veranderd in Christen 

Contact Agrarisch en is er een nieuw logo ontworpen.

Jan van Uffelen heeft	voor	CCA	het	nieuw	logo	ontworpen.	
Als	toelichting	geeft	hij:

‘De C van christen-zijn staat voorop. Het logo heeft het hemels 

blauw als hoofdkleur en dat verloopt naar rechts naar het groen 

van de aarde, waar de agrariërs dagelijks mee bezig zijn. De 

verbinding van God naar de mensen is alleen mogelijk door de 

kruisverdiensten van onze Here Jezus Christus.’

Door	de	maatregelen	rond	corona	heeft	CCA	haar	25-jarig	

jubileum (2020) niet kunnen vieren zoals was voorbereid.  

Nu, ruim twee jaar later wil Christen Contact Agrarisch met 

deze publicatie vooral naar de toekomst kijken. Hoe willen we 

van betekenis zijn?

De kernwaarden van CCA, inspireren, verbinden en verdiepen, 

zijn richtingwijzers naar die betekenisvolle toekomst.
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Voor u ligt het jubileumboekje van Christen Contact 
Agrarisch (CCA). Een publicatie waarin we laten 
zien wie we zijn: een vereniging van christenen die 

zich verbonden voelen met de agrarische sector.

 INSPIREREN: we laten ons inspireren door de Bijbel, 

het Woord van God.

 VERBINDEN: we voelen ons verbonden met Christus, onze 

medemensen, de aarde en de agrarische sector.

 VERDIEPEN: we verdiepen ons in vraagstukken op het 

grensvlak van Bijbel en Landbouw en zoeken samen naar 

antwoorden.

Deze kernwaarden zijn leidend bij de activiteiten van onze  

vereniging:	ontmoetingsdagen,	ondernemersavonden,	

lezingen, excursies, etc.. Een andere belangrijke activiteit van 

CCA is Pastorale Agrarische Coaching (PAC).

De uitwerking van de drie kernwaarden van CCA vormen samen 

met informatie over de PAC de inhoud van deze publicatie. Per 

hoofdstuk leest u een introductie, een portret en een interview.

Dit	jubileumboekje	heeft	als	titel	‘bewegen	&	bewogen’.

De landbouw is voortdurend in beweging, evenals de  

samenleving. Beweging is nodig om te blijven ontwikkelen. 

Dat geldt ook voor CCA. 

Tegelijkertijd wil CCA bewogen zijn. Meeleven met boeren  

en tuinders, door met aandacht te luisteren naar persoonlijke 

verhalen van mensen. 

In dit jubileumboekje hebben we verdieping en praktijk met 

elkaar verbonden en hopen we u als lezer te inspireren.

Mede namens het bestuur van CCA wens ik u veel leesplezier 

en inspiratie toe.

Met vriendelijke groet,

Wiggele Oosterhoff, beleidsmedewerker CCA 




