CC-Achtergrond – maart 2020
Coronacrisis
Het is maandagavond 23 maart als deze CC-Achtergrond wordt geschreven. Zojuist hebben
we de persconferentie gevolgd over nieuwe maatregelen die de verspreiding van het
coronavirus moeten indammen. De maatregelen zijn ingrijpend en treffen ons allemaal.
In veel huizen, gezinnen, scholen en bedrijven worden de gevolgen van deze coronacrisis
gevoeld. Kinderen zijn thuis van school. Veel volwassenen werken vanuit huis. Scholen
schakelen massaal over naar ‘onderwijs op afstand’. Bedrijven zien omzetten dramatisch
onderuitgaan. Zzz’ers hebben plotseling geen werk en geen inkomen. Ga zo maar door!
Ook in de land- en tuinbouw worden ondernemers en bedrijven hard door deze crisis
geraakt. De berichten en beelden kunnen we allemaal lezen en zien. Het noemen van
voorbeelden is niet nodig. Tegelijk ondernemen mensen alllerlei creatieve en behulpzame
initiatieven. In de media worden ontroerende voorbeelden gedeeld. Zorgmedewerkers
werken keihard en verdienen onze steun!

CCA en CGMV
Vorige week hebben we voor ons kwartaalblad Verbinding op de valreep nog aandacht
besteed aan de coronacrisis. Komende vrijdag valt het maartnummer bij u op de mat. In een
opinieartikel worden bezinningsvragen gesteld; wat heeft dit coronavirus en deze crisis ons
te vertellen?
Dat brengt ons bij de vraag: wat kunnen we als CCA en CGMV agrariërs in deze crisis doen?
De vergelijking met de MKZ-crisis wordt wel gemaakt. Die was ook heftig, zeker! Toch gaat
de vergelijking enigszins mank. Deze coronacrisis is veel groter, is wereldwijd en treft heel
de samenleving, niemand uitgezonderd. Vanwege de maatregelen die dit coronavirus
moeten indammen, zijn samenkomsten tot 1 juni verboden. Kerken blijven leeg,
gebedsbijeenkomsten mogen niet worden gehouden. Maar kunnen we dan niets doen?
Jazeker wel! We willen u graag een viertal (wellicht bekende en benutte) suggesties geven:
1. Gebed
Als christenen hebben we een machtig wapen. Ons geloof en onze verbondenheid met de
Almachtige. God onze Vader, die altijd luistert als wij tot Hem bidden en smeken. Bid, voor
deze wereld, voor Nederland, voor bestuurders, voor land- en tuinbouw, voor degenen die u
lief zijn.
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2. Geef aandacht
Hoewel fysieke ontmoetingen moeten worden vermeden, is contact zeker wel mogelijk.
Bellen, een kaartje sturen, een mailtje sturen, skypen, facetimen: er zijn mogelijkheden te
over. Geef elkaar tijd en aandacht en bemoedig elkaar.
3. Neem deel
Als CCA en CGMV – zowel landelijk als regionaal – hebben we niet de organisatiemiddelen
om allerlei acties op te zetten. Bovendien wordt er al veel en professioneel georganiseerd,
waarbij de sociale media volop worden ingezet. Een eventuele actie van CCA en CGMV zou
volgens ons veel inspanning vragen en weinig toegevoegde waarde hebben. Daarom de
oproep om lokaal aan goede acties mee te doen. Vouw niet alleen uw handen, steek ze ook
uit de mouwen. Laat met uw daden christelijke betrokkenheid en barmhartigheid zien, voor
zover u daartoe in staat bent.
4. Pastorale Agrarische Coaching (PAC)
Attendeer mensen zo mogelijk op Pastorale Agrarische Coaching. De PAC-medewerkers
kunnen een luisterend oor bieden.

Tot slot
Met deze korte CC-Achtergrond willen wij u graag bemoedigen. We sluiten af met het gebed
dat ook in het artikel voor Verbinding is opgenomen:
Vader in de hemel, U bent de Almachtige Schepper van hemel en aarde, van al het leven.
Jezus Christus, U bent de Verlosser en Hersteller van het leven.
Heilige Geest, U bent bij ons, om ons te troosten en te helpen steeds meer op U te lijken.
Drie-enig God, Uw Naam zij geprezen, hartelijk dank voor wie U bent en wat U doet.
Vader, we leven in Nederland en op uw aarde in crisistijd.
We hoeven U dat niet te vertellen, want U weet dat als geen ander.
We bidden U om Uw genezende kracht en Uw nabijheid.
Heer, weest U bij de ouderen, de zwakken en de zieken, omarm ze met Uw liefde.
Heer, weest U met de verzorgenden, geef ze kracht om voor anderen te zorgen.
Heer, weest U met gezinnen en families, dat ze elkaar helpen en er voor elkaar zijn.
Heer, weest U met ondernemers, boeren en tuinders, laat er een goed vangnet komen.
Heer, weest U met bestuurders, geef ze wijsheid om leiding te geven.
Heer, weest u met alle mensen, dat ze zich afhankelijk weten van U.
Heer, weest U met uw wereld die zucht, werk alstublieft door aan Uw herstel.
Here Jezus, kom spoedig.
Amen.

Namens het CCA-bestuur, Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker)
Namens CGMV agrariërs, Niels Rook (coördinator)
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