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Geachte mevrouw, meneer,  
 
In de laatste dagen van deze maand verschijnen er in de media allerlei jaaroverzichten. Daarin 
zullen deze keer de ‘boerenprotesten’ vast en zeker een belangrijke plek krijgen. Er is afgelopen 
jaar veel te doen geweest omtrent uw sector. Naast het mooie jubileumfeest van de LLTB, 
waarbij ik aanwezig mocht zijn, ging het in het nieuws bijna dagelijks over de 
stikstofproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. Die problematiek treft u zwaar. 
 
Laat ik het maar eerlijk zeggen: ik ben geen deskundige op dit vlak. Ik weet dus ook niet wat de 
juiste oplossing is. Maar ik zie wel dat achter alle beroering veel menselijk leed verborgen gaat. 
Velen van u runnen een bedrijf waarvoor u natuurlijk een mooie toekomst wenst en dat soms al 
generaties lang in de familie is. Een bedrijf, waarin u uw hart en ziel legt en waarvoor u vaak ook 
enorme investeringen hebt moeten doen. Wanneer al die inspanningen verloren dreigen te gaan, 
raakt dat een mens diep. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Bij het lezen van de krant, heb ik 
afgelopen jaar meermaals aan u gedacht en me zorgen over u, uw gezin en uw medewerkers 
gemaakt. 
 
Gelovige mensen bidden dagelijks in het Onze Vader: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Dat 
brood en het beleg erop, daar zorgt u voor. U werkt met Gods schepping en wat deze 
voortbrengt. Het is niet voor niets dat in de Bijbel zoveel verhalen en gelijkenissen staan, die aan 
de landbouw gelieerd zijn. De voedselketen is geen fabrieksmatig proces dat naar willekeur te 
sturen valt, maar het is werken met wat de natuur ons biedt en mogelijk maakt. Dat daar 
grenzen aan zitten, lijkt me evident en dat zal ook ieder van u onderschrijven.  
 
Wat de toekomst van de land- en tuinbouwsector wordt, kan ik niet voorspellen. Wat ik wel kan 
en graag wil doen, is u laten weten dat ik uw problemen en worstelingen zie en dat ik goed 
begrijp waar de pijn zit. Ik realiseer me ook dat er in de samenleving verschillend over gedacht 
wordt en dat er soms tegengestelde belangen zijn. Ik hoop en bid dat er in de oplossingen die 
bedacht worden altijd ruimte blijft voor de menselijke maat. 
 
Graag had ik enkele boerenbedrijven in Limburg bezocht om me persoonlijk op de hoogte te 
stellen van de actuele situatie en u een hart onder de riem te steken. Helaas staat mijn 
gezondheidstoestand dat niet toe. Daarom wil ik u graag via deze brief laten weten dat ik met u 
meeleef. 
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We bevinden ons op dit moment in de donkerste tijd van het jaar. Het duurt ’s ochtends lang 
voordat de zon boven de horizon verschijnt en het begint ’s middags al vroeg te schemeren. 
Rond Kerstmis valt elk jaar de kortste dag. Daarna gaan de dagen weer lengen, zoals we dat 
noemen. Het is niet voor niets dat gelovige mensen juist in deze tijd van het jaar het feest van de 
geboorte van Christus vieren.  
 
Net als je denkt: het lijkt wel voor eeuwig donker te blijven, straalt Gods licht vanuit de kribbe 
ons toe. Dat is ook de boodschap die ik u dit jaar met Kerstmis van harte wil meegeven: “Het is 
nog nooit zo donker geweest of het wordt altijd wel weer licht,” zoals in een bekend lied wordt 
gezongen. Hoe duister de tijden nu ook lijken en hoe groot de zorgen ook zijn, we mogen erop 
vertrouwen dat God ons en zijn schepping nooit in de steek laat.  
  
Vanuit dat vertrouwen wens ik u een Zalig Kerstfeest en een gezegend 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond  


