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Standvastig vertrouwen 
 

Op donderdagavond 15 december 2022 organiseerde de Hervormde Gemeente 
Barneveld samen met de CCA-regio Midden Veluwe een thema-avond voor boeren, 
boerinnen en andere belangstellenden.  
Het doel van deze avond was vooral om naar elkaar te luisteren en elkaar te 
bemoedigen. De avond werd gehouden bij boer Bart Boon van ‘Farm Fields’ in 
Wekerom. 
 
Opening.  
Leo de Groot van de Hervormde Gemeente Barneveld heet de circa 60 aanwezigen 
hartelijk welkom. 
De avond wordt geopend door dhr. Jan Overeem. Hij is voorzitter van het landelijk 
bestuur van Christen Contact Agrarisch (CCA). Hij leest Psalm 89, over de macht van God 
– onze Vader. Ook al gaat het hier op aarde niet altijd goed, we mogen blijven geloven 
in Gods verlossende kracht. 
 
Spreker en gesprek. 
Na deze opening houdt dominee Van Rumpt uit Barneveld een korte lezing. Hij doet dat 
aan de hand van Psalm 25. Hij vertelt hoe de aardsvaders Abraham,  Isaäk en Jacob 
ondanks alle tegenslagen toch op God bleven vertrouwen en uiteindelijk ook gezegend 
werden. Soms voelden ze zich vreemdelingen in het land waar de Heer hen had gebracht. 
Uiteindelijk ontvingen ze voorspoed, ook in hun (agrarische) bedrijven van die tijd. 
Na deze korte meditaties naar aanleiding van Psalm 89 en Psalm 25 werden de 
aanwezigen in groepen ingedeeld voor vervolggesprek aan de hand van bepaalde vragen. 
Zoals: voel jij je wel eens een vreemdeling in dit land? Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt 
dat je niet wordt gehoord en/of geen waardering krijgt voor het werk dat je doet? 
 
Bemoediging. 
Naast het bespreken van de vragen was er ook ruimte om elkaar te bemoedigen. Er zijn 
momenteel grote vraagstukken in de agrarische sector, denk aan vogelgriep en het 
stikstofdossier. Desondanks mogen we blijven geloven in de verlossende kracht van God 
– onze Vader, op Hem blijven vertrouwen en uitzien naar Zijn toekomst. 
 
Evaluatie. 
Het was een goede avond, met een open sfeer naar elkaar. CCA en HGB, voor herhaling 
vatbaar. 
 

Jan Visser 


