
 

 

Missie                         

De werkgroep kerken en landbouw Fryslân vraagt aandacht voor alles wat 

met de agrarische sector in Friesland te maken heeft. Ze doet dat uit 

verbondenheid met het geloof in God, zijn Woord, de kerkelijke gemeente 

en degenen die in de agrarische sector werkzaam zijn. De werkgroep wil 

graag een dialoog op gang helpen tussen hen die werken in de agrarische 

sector en de kerkgemeenschappen. De werkgroep kiest voor het bewuste 

leven in verbondenheid met de Schepper en alle medeschepselen.                

Dit wordt uitgedragen door middel van materialen, activiteiten, 

ondersteuning bij vieringen en aandacht via sociale en publieke media 

De werkgroep denkt na over wat goed en verantwoordelijk is, stelt 

kritische vragen over het menselijk handelen tegenover mens, dier, plant 

en aarde. Ze vraagt daarbij om rechtvaardigheid en barmhartigheid. 

Uiteindelijk doel is om bewust het goede leven te leven in harmonie met 

elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



De werkgroep is verbonden met de Raad van Kerken Fryslân, met de 

katholieke kerk via Solidair Friesland en met de classis Fryslân van de 

Protestantse Kerk in Nederland. De werkgroepsleden zijn verbonden aan 

één van deze kerken en hebben affiniteit met de landbouw. De werkgroep 

wordt financieel gesteund door giften van kerken, diaconieën en 

parochiële caritas-instellingen en door particuliere bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie                                 

De agrarische sector bevindt zich altijd in het spanningsveld van markt, 

overheid en burger. Specifiek voor deze bedrijven geldt dat ze werken met 

levend materiaal en dat het vaak familiebedrijven zijn. Naast de eisen van 

de markt, de regels van de overheid en de wensen van de burger is er ook 

sprake van emotionele betrokkenheid. Hun beslissingen gaan ook ons aan. 

Alle mensen zijn verbonden met en verantwoordelijk voor de schepping, 

waarin we mogen werken en leven. We leven met hun mee, delen hun 

zorgen en dagen hun uit voor vernieuwing. Tegelijkertijd maken we ons 

ook zelfbewust van keuzes die het goede leven bewerkstelligen en 

proberen we ook dit te verbinden met de viering binnen de kerkelijke 

gemeente. 

 



 

   

                                                                       

 

 

 

Doelen                                   

De werkgroep komt regelmatig bijeen, houdt zich op de hoogte van 

actuele ontwikkelingen in de agrarische sector, deelt de zorgen met hen 

die werkzaam zijn in de agrarische sector, daarnaast organiseert ze 

activiteiten voor pastores en gemeenteleden, maakt of zoekt 

werkmateriaal, ondersteunt bij vieringen en werkt samen met collega- 

organisaties.     

Actualiteit.                  

De landbouw heeft in Nederland zich na de 2e wereldoorlog oorlog zich 

aangepast aan de globalisering. Keuzes van agrarische ondernemers 

werden bepaald door efficiëntie, concurrentie en economische resultaten. 

Dit leidde tot grotere, intensievere en specialistische bedrijven. Nu steeds 

meer de keerzijde van de globalisering bekend wordt en het schadelijk 

effect voor milieu, natuur en alle levende wezens, vraagt dit om 

verandering in de agrarische sector. Net als bij vorige ontwikkelingen zal 

ook nu de agrarische sector in staat zijn om zich aan te passen. Echter dit 

vraagt om tijd en specifieke aandacht. Op dit moment spelen er een drietal 

belangrijke thema’s: 

1. De bedreiging van de continuïteit. Agrarische ondernemers zijn 

verbonden met hun grond, vee en gewas. Er worden grote offers gebracht 

om het bedrijf in stand te houden. 

  



2. Het onvermogen van de capaciteit. Agrarische bedrijven zijn meestal 

familiebedrijven waar meerdere generaties de dienst uitmaken. Er zijn 

grote verschillen in mogelijkheden dit heeft te maken met eigendom of 

pacht, financiering, situatie uit het verleden, toestand gebouwen en grond 

en de mate van opleiding.   

3. Het ervaren van onrechtvaardigheid. Veel theoretische kennis en feiten 

komen niet overeen met eigen ervaring. Veel aangedragen oplossingen 

zijn vaak economisch niet haalbaar. Agrarische ondernemers voelen zich 

klemgezet tussen de eisen van de markt, de wensen van de consument en 

de politieke idealen van de burger. Daarnaast speelt steeds meer de 

discussie over andere bestemmingen voor landbouwgrond.      

Veranderingen dienen te worden gedragen door de gehele samenleving, 

het gaat om leefgedrag, koopgedrag en politieke keuzes. Voor agrarische 

ondernemers is nodig dat er hoop en zekerheid wordt geboden, dat er 

veranderingen plaats vinden in redelijke termijnen en dat er tijdens en na 

de veranderingen bedrijven overblijven met een redelijk verdienmodel. 

Wie meer wil weten of geïnteresseerd in het werk van de werkgroep kan 

contact zoeken:  

Contact                                  

Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân 

Telefoon: 06-83794625 

Mail: info@kerkenenlandbouw.nl 

Website: kerkenenlandbouw.nl  

Giften en donaties                              

Wilt u de werkgroep financieel steunen dan kan dat door geld over te 

maken op NL48 RBRB 0790 198 223 ten name van: D. Hiemstra inzake 

Werkgroep Kerken en Landbouw. 
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