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Beste lezer,
Voor u ligt de meest recente nieuwsbrief duurzaamheid. Aangezien Dhr. Dick 
Biesta verhuist, is mij gevraagd deze taak op mij te nemen. Laat ik mij even 
voorstellen en vertellen hoe ik in de duurzaamheidsbeweging beland ben. Mijn 
naam is Hanneke van Oosterhout-Kreijtz en ik ben kerkelijk verbonden aan de 
Christoffelparochie via de Open Hof in Ommoord. Ik woon sinds 1999 in 
Rotterdam Zevenkamp. 
Veel leesplezier namens de duurzaamheidsbeweging
Hanneke Kreijtz
      Samenvatting: 

1. Van de redactie Hierin laat ik mij even voorstellen en vertellen hoe ik in 
de duurzaamheidsbeweging beland ben. Ook sluit ik af met een lekker 
recept linzenballetjes. Hanneke

2. Nieuwe publicatie Groen en Solidair In het onlangs verschenen boek 
‘Groen en Solidair’ laten 36 kerk- en kloostergemeenschappen zien hoe 
ze hier handen en voeten aan geven. Een schat aan voorbeelden en 
inspiratie voor iedereen van goede wil.

3. Zeg nee tegen moedeloosheid! Kerstmis leert ons: Er is Hoop. Altijd. Op 
het Goede. Dat komen zal. Dus: geen kop in het zand maar ogen en oren 
open, zodat we klaar staan de handen uit de mouwen te steken zodra 
het ons gevraagd wordt. Ineke Muiser

4. Kerstboodschap van mgr. De Korte Lees de ingekorte versie van de 
kerstboodschap van bisschop de Korte. De volledige boodschap staat 
op www.bisdomdenbosch.nl 

5. Vier op de tien christenen verbinden hun geloof niet aan de manier 
waarop ze naar duurzaamheid en de natuur kijken. Carla Dik-Faber 
gelooft, dat als christenen hierover in gesprek gaan, er een nieuw 
perspectief kan ontstaan. Over hoe we geroepen zijn voor een leven 
voorbij consumeren, tot een levensstijl die meer recht doet aan zowel 
mensen als de aarde.

Lees in het artikel in het ND meer over deze uitkomst en het begrip 
‘rentmeesterschap’.

Lees hieronder meer over deze onderwerpen.



1. Van de redactie
Voor u ligt de meest recente nieuwsbrief duurzaamheid. Aangezien Dhr. Dick 
Biesta verhuist, is mij gevraagd deze taak op mij te nemen. Laat ik mij even 
voorstellen en vertellen hoe ik in de duurzaamheidsbeweging beland ben. Mijn 
naam is Hanneke van Oosterhout-Kreijtz en ik ben kerkelijk verbonden aan de 
Christoffelparochie via de Open Hof in Ommoord. Ik woon sinds 1999 in 
Rotterdam Zevenkamp. 

Ik ben voornamelijk via mijn voeding in aanraking gekomen met duurzaamheid, 
aangezien ik vroeger erg veel gezondheidsproblemen had. Deze zijn tot bijna 
nul gereduceerd sinds ik in 2015 volledig plantaardig ben gaan eten. 
Automatisch kwam ik hierdoor in contact met anderen die dit nog een stapje 
verder brachten en mij ook lieten nadenken over het gebruik van wol, leer, 
maar ook over (vlieg)reizen, energiegebruik en microplastics in veel producten. 
Er is natuurlijk ook bij mij nog altijd verbetering mogelijk. Alleen met mijn 
voeding heb ik dusdanig veel winst bereikt, dat ik daar wel strikt in ben. 

Ik vind het erg moeilijk te lezen dat wij kiezen voor een systeem waarbij we 10 
kg soja en mais voeren aan één varken, waarvan 80% gewoon geschikt is voor 
menselijke consumptie, en dan dat ene varken opeten, terwijl we een deel van 
de mensheid laten omkomen van de honger. Als we die 8 kg soja en mais 
zouden gebruiken voor menselijke consumptie, dan zou het mogelijk zijn de 
honger de wereld uit te helpen. Dat vind ik frustrerend. Voor nog veel meer 
informatie over het verduurzamen van je voeding: Fork Ranger – Frank 
Holleman (https://www.forkranger.com/nl)

Iedereen moet hierin uiteraard zijn eigen keuzes maken, want een intrinsieke 
motivatie werkt vele malen beter dan een belerend vingertje, maar ik zal in de 
nieuwsbrief wat voedingswissels opnemen. Ik doe mijn best daarbij rekening te 
houden met ieders portemonnee.

Zelf vind ik een heel mooi voorbeeld de linzenballetjes die oorspronkelijk uit 
het kookboek ‘1000 vegan recipes’ van Robin Robertson komen. Je kunt deze 
nog duurzamer maken door de pecannoten uit het oorspronkelijke recept – die 
in de VS veel voorkomen – te vervangen door walnoten. Bijna dezelfde smaak, 
maar walnoten zijn inheems in Nederland. De linzenballetjes zijn één op één 
vervangers van gehaktballen. Nog een voordeel: voor de volledige aminoketen 



eiwitten heb je in de plantaardige keuken een combinatie van peulvruchten en 
hele granen nodig. Beide ingrediënten zitten in deze linzenballetjes. Hier volgt 
het recept voor 7 tot 8 balletjes. Ik zelf verdubbel de ingrediënten voor mijn 
gezin en stop vaak een deel in de vriezer voor later gebruik – erg handig!

Linzenballetjes

Ingrediënten (2 pers.)
130g blonde of bruine linzen (uit een blikje)
20 gemalen walnoten (of pecannoten)
20g havervlokken
20g bloem
1 sjalotje
1 eetl. verse, gehakte peterselie
1 theel. mosterd
Zout
Peper

Bereiding
Meng in een keukenmachine alle ingrediënten. Draai er balletjes in de maat van 
een golfballetje van. Bak de balletjes rondom bruin in olijfolie.

De mosterd is essentieel voor de smaak, zout en peper is naar eigen smaak. Ik 
heb de balletjes wel eens gemaakt met zelf gewelde en gekookte linzen, maar 
de smaak en textuur worden beter met linzen uit blik.

Succes en laten jullie mij weten of het gesmaakt heeft?



2. Nieuwe publicatie:

Groen en solidair

Duurzaamheid hoort tot het hart van de kerk. Dat vloeit voort uit de liefde van 
christenen voor God en Zijn schepping. Dit wil echter niet zeggen dat 
christenen zich ook daadwerkelijke duurzamer gedragen dan niet christenen, 
zoals bleek uit een recent onderzoek van het Nederlands Dagblad en 
GroeneKerken. Er is nog een vertaalslag nodig van de waarde ‘zorg voor de 
schepping’ naar duurzaam doen. In het onlangs verschenen boek ‘Groen en 
Solidair’ laten 36 kerk- en kloostergemeenschappen zien hoe ze hier handen en 
voeten aan geven. Een schat aan voorbeelden en inspiratie voor iedereen van 
goede wil.

3. Zeg nee tegen moedeloosheid!

Met de jaarwisseling kreeg ik van een kennis een nieuwjaarswens toegestuurd 
met als begeleiding het gedicht van Marieke Lucas Rijneveld :
“Alle rust is betrekkelijk”
Een gedicht dat eindigt met de woorden:
 
“Ik kan het iedereen aanbevelen soms
  Je kop in het zand te steken en even niets
  Te willen, alleen maar denken aan betere tijden,
  Aan een land zo zacht, aan een land zo sterk.”

Zo’n gedicht roept meteen verzet in mij op.
Ik weet best dat er veel ellende is: de oorlog in Oekraïne; de vluchtelingencrisis; 
de klimaatcrisis waarvoor op de laatste klimaattop niet tot nauwelijks 
gezamenlijke oplossingen werden gevonden; het bericht van netbeheerder 
Tenet, dat we in 2030 waarschijnlijk elektriciteit tekort komen, omdat 
gebruikmaken van fossiele brandstoffen dan niet meer kan, maar nieuwe 



mogelijkheden als waterstof- of kernenergie nog niet klaar zijn; en ga zo maar 
door.
Maar verzet dus, tegen moedeloosheid. Bij mij, en naar ik verwacht bij velen 
met mij.
Voor wie oplet  zijn er steeds meer hoopvolle nieuwe initiatieven te ontdekken. 
Om op het gebied van klimaatproblemen te blijven:
Bijvoorbeeld dat onderzoek op de TU te Delft naar steeds grotere 
opslagcapaciteit van  elektrische batterijen. 
Een nieuw bedrijf, dat bijna startklaar staat om oude windmolenbladen in 
onderdelen te scheiden, die duurzaam hergebruikt kunnen worden. Wist u dat 
windmolens maar 25 jaar meegaan? Dit bedrijf komt dus niets te vroeg.
Zojuist op de radio een interview met de voorzitter van Energiecoöperaties 
Nederland, waar Alex Energie van de Alexanderpolder in Rotterdam ook onder 
valt: (nog) kleinschalige organisaties die in samenwerking met de Gemeente  in 
de wijk duurzame energie opwekken, zoals via zonnepanelen op platte daken 
van scholen en bedrijven. Nu nog klein van opzet (“we kunnen nu 300.00 
huishoudens van energie voorzien”) Maar verdere groei is de nadrukkelijke 
opzet. Gemeente en particulieren betalen samen de investering. De bewoners 
genieten van de winst aan energie die, heel belangrijk, dus buiten de 
marktwerking omgaat.
Zo zijn er zeker meer beloftevolle nieuwe ontwikkelingen.
Kerstmis leert ons: Er is Hoop. Altijd. Op het Goede. Dat komen zal.
Dus: geen kop in het zand maar ogen en oren open, zodat we klaar staan de 
handen uit de mouwen te steken zodra het ons gevraagd wordt.

Ineke Muiser

[Red.] Ik sluit me hier volledig bij aan. Het is gemakkelijk om je kop in het zand 
te steken en net te doen of je zelf niets kunt bijdragen aan oplossingen. Maar 
het gaat er niet om dat jij in je eentje alles doet om iets op te lossen. Het gaat 
erom dat we samen, met zijn allen, de oplossingen kunnen vinden, als we die 
maar met open ogen willen zoeken. Het heeft veel meer effect als 17 miljoen 
mensen een beetje doen dan als enkele mensen alles doen.

Hoewel Kerstmis voorbij is, hier toch nog de belangrijke

4. Kerstboodschap van mgr. De Korte
Beste broeders en zusters,

(…)



Christenen heten mensen van hoop. Geloof neemt onze zorgen niet weg 
maar biedt wel perspectief. De Bijbelse God wil, zo geloven wij, de zorgen 
met ons meedragen. Wij geloven in deze solidaire God, juist ook omdat het 
Kerstmis is geweest. God heeft zich in Christus over ons heen gebogen. 
Christus werd 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem. Ook vandaag wil hij 
geboren worden in onze stad, in ons huis, in ons eigen bestaan.

In deze Kerstboodschap 2022 wil ik met u stilstaan bij de ecologische crisis. 
Vandaar ook de titel: Over de bescherming van Gods schepping.

Onze aarde is in nood. Recent kreeg ik een boeiend boek onder 
ogen: Halverwege de Groene Eeuw, 1970-2070. De auteur, Alexander de 
Roo, ziet vijftig jaar geleden, rond 1970, het bewustzijn groeien dat onze 
omgang met de aarde helemaal uit de hand dreigt de lopen. Hij noemt 
natuurlijk het beroemde rapport Grenzen aan de groei van de Club van 
Rome uit 1972. Maar in dezelfde tijd ontstaan in ons eigen land tal van 
organisaties die aandacht vragen voor de ecologisch crisis.

De stem van de christelijke kerken
Al in 1967 veroorzaakte Lynn White, met name in christelijke kring, 
beroering met zijn artikel The historical roots of our ecological crisis. Het 
artikel, dat in het prestigieuze tijdschrift ‘Science’ verscheen, verdedigt de 
stelling dat de joods-christelijke traditie een antropocentrische 
levenshouding verdedigt. Met andere woorden: alles draait om de mens. De 
belangen van de mens staan in het jodendom en het Christendom voorop en 
dat gaat meer en meer ten koste van de overige schepping stelt White. Het 
artikel van White heeft veel pennen en later toetsenborden in beweging 
gezet.
Veel is geschreven over de opdracht van God aan de mens in het boek 
Genesis. De mens krijgt als kroon van de schepping de opdracht om de aarde 
te beheren en behoeden. Maar moeten wij niet constateren dat het 
beheren is overgegaan in beheersen en uitbuiten? White stelt christenen 
dus scherpe vragen. Wij leven inmiddels ruim een halve eeuw verder. En in 
christelijke kring wordt het ecologisch belang steeds meer gezien. In de jaren 
80 en 90 van de vorige eeuw sprak de Wereldraad van Kerken al over vrede, 
gerechtigheid en de heelheid van de schepping. Wij vinden dat ecologisch 
bewustzijn ook terug in de recente sociale encyclieken.
Paus Johannes Paulus II noemde in de jaren 90 de ecologische crisis een 
morele crisis en pleitte voor een ecologisch reveil. In 2009 publiceerde zijn 
opvolger de encycliek Caritas in Veritate. Paus Benedictus verbindt in deze 



rondzendbrief de zorgen over sociale onrechtvaardigheid met de groeiende 
zorgen over de toestand van Gods schepping.

Paus Franciscus en Laudato Si’ (2015)
In het voetspoor van paus Benedictus schrijft paus Franciscus in 2015 zijn 
encycliek Laudato Si’ met als ondertitel: om de zorg voor ons 
gemeenschappelijk huis. De paus gebruikt de metafoor van het huis om onze 
aarde aan te duiden. 2015 is in deze Groene Eeuw een belangrijk jaar; in dat 
jaar formuleren de Verenigde Naties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
en wordt aan het einde van dat jaar de klimaattop van Parijs gehouden.
Veel waarnemers, ook van niet-katholieke huize, suggereren dat het spreken 
van paus Franciscus veel deelnemers aan de Parijse top heeft gestimuleerd 
om door te pakken en ambitieuze doorstellingen te formuleren. Alleen zo 
kan een verdere opwarming van de aarde, met alle desastreuse gevolgen, 
worden voorkomen.
Twee jaar voor de publicatie van Laudato Si’, in 2013 dus, was kardinaal 
Bergoglio tot bisschop van Rome gekozen. Hij koos voor het eerst in de 
geschiedenis van het pausschap voor de naam Franciscus. In dit geval 
kunnen wij zeker spreken over nomen est omen. Met deze naamkeuze geeft 
de paus een teken af. Hij verwijst naar Franciscus van Assisi, de apostel van 
de armen. Franciscus die leefde tussen 1181 en 1226 was de zoon van een 
rijke Italiaanse koopman. Hij zou ridder worden maar, mede door de 
ontmoeting met een melaatse, krijgt zijn leven een radicale wending. Hij 
doet afstand van zijn rechten als erfgenaam en van zijn bezit. Hij leeft in 
navolging van Christus als een arme. Vrienden, en later ook vriendinnen, 
sluiten zich bij hem aan. Het is het begin van de orde van de franciscanen en 
clarissen.

Paus Franciscus voelt zich intens verwant met zijn Middeleeuwse 
naamgenoot. De titel van zijn encycliek, Laudato Si’, heeft de paus ontleend 
aan het beroemde Zonnelied van de heilige Franciscus: Geloofd zijt Gij. De 
encycliek benoemt allereerst een aantal aspecten van onze huidige 
milieucrisis. Het gaat om het oprukken van woestijnen, de snelle teloorgang 
van de biodiversiteit, klimaatverandering en de ernstige vervuiling van onze 
aarde. Paus Franciscus noemt ook heel expliciet de zorgen rond genoeg 
schoon water. Water vormt immers de bron van alle leven.

Hovenier zijn
Zelf herinner ik mij het watercongres dat in november 2019 aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam werd gehouden. Tijdens dat congres spraken ook 
patriarch Bartholomeus en kardinaal Turkson. Het congres toonde het 



waterprobleem aan de hand van drie steden: Kaapstad, Jakarta en 
Amsterdam. Al jaren kampt Kaapstad in Zuid Afrika met een tekort aan 
drinkwater en tegelijk heeft Jakarta ieder jaar te maken met 
overstromingen. Ook Amsterdam werd genoemd want ook in ons waterrijke 
land wordt het aanleveren van veilig drinkwater een steeds grotere opgave. 
Recent publiceerde de provincie Noord Brabant een nota met de 
indringende maar ook duidelijke visie: Zonder water, geen later. In de 
provincie Noord Brabant bestaat een toenemende waterproblematiek.

Droogte vormt een onderdeel van het grotere klimaatvraagstuk. 
Wereldwijde watertekorten, die door de klimaatverandering ontstaan, zijn 
vaak een bron van oorlog en conflict die de allerarmsten het eerste treffen. 
In Laudato Si’ schetst de paus een gelovig antwoord op de crisis met 
verwijzingen naar de heilige Schrift en de traditie van de Kerk. Het gaat over 
het getuigenis; over een scheppende en reddende God, maar het gaat ook 
over de mens als een vrij en verantwoordelijk schepsel. Een nieuwe 
interpretatie van Genesis wordt gepresenteerd. Wij, mensen, zijn geroepen 
om Gods schepping op een zorgvuldige wijze te beheren of, met de woorden 
van de filosoof (en lid van de Schola van de Sint Jan) Wil Derkse, om als een 
hovenier de aarde als de hof van God te verzorgen en koesteren. Onze 
wereld heeft een sacramentele dimensie. Zij verwijst naar de Schepper. Wie 
de schepping schendt, schendt daarmee de Schepper. Maar goede 
hoveniers zijn, is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
De actuele stikstofcrisis maakt duidelijk dat met name onze huidige 
landbouw ons natuurlijke kapitaal aantast. Wij overschrijden de draagkracht 
van het natuurlijke systeem en putten de bodem uit. Naar mijn overtuiging 
valt dat de individuele boer niet aan te rekenen. Na de crisis van de dertiger 
jaren en de oorlogsjaren 1940-1945 was het regeringsbeleid gericht op 
schaalvergroting. Zo kon veel, veilig en goedkoop voedsel worden 
geproduceerd. Maar meer en meer beseffen wij de donkere kant van de 
productieketen. Deze situatie vraagt dan ook om een collectieve actie van 
overheden, boeren, supermarktketens en individuele burgers.

De paus verwijst in zijn encycliek naar een dominant antropocentrisch 
denken als verklaring voor de onevenwichtige relatie tussen de mens en de 
aarde. De ecologische achteruitgang die wij, mensen, veroorzaken is pas 
enkele eeuwen oud. Het antropocentrische denken sinds Descartes en de 
Verlichting van de 18e eeuw, heeft ons veel goeds gebracht. Wij hebben ons 
kunnen bevrijden van de grillen van de natuur en na 1945 is voor grote 
groepen burgers een enorme welvaartsstijging gerealiseerd.
Wij worden nu geconfronteerd met de ecologische schaduwzijden van de 



gouden jaren van groei. Paus Franciscus vraagt om een ecologische 
bekering en spreekt tegen die achtergrond over minder is meer. Maar zijn 
wij werkelijk bereid om terug te gaan in welvaartsniveau? Individueel valt 
daarvoor te kiezen maar collectief is dat al veel lastiger. Mensen houden 
elkaar scherp in de gaten en willen niets inleveren als de ander dat ook niet 
doet.

(…)

Ethicus Kuitert spreek over ‘democratische dwang’ om micro-gedrag en 
macro-gevolgen met elkaar te verbinden. Een voorhoede van gemotiveerde 
mensen is nodig om, via wetten die door het parlement worden 
aangenomen, de grote massa in een meer ecologisch verantwoorde richting 
te manoeuvreren.
Een goed voorbeeld is de wetgeving rond het roken. Een gemotiveerde 
minderheid heeft uiteindelijk, via wetgeving, tot een verandering van gedrag 
geleid. Vroeger gold roken als stoer; nu ben je steeds meer een loser.
Democratische dwang kan mogelijk een meer verantwoorde levensstijl 
bevorderen en onze ecologische voetafdruk verminderen. Via belastingen 
valt er het een en ander te bereiken. Milieuvervuilende producten en 
milieuvervuilend gedrag hoger belasten en milieusparend gedrag belonen.

Leiderschap voor de lange termijn
De systeemverandering waar wij voor staan, is niet eenvoudig. Het vraagt 
om slimme sturing maar ook om bestuurlijke bezieling en een scherp zicht 
op de verre toekomst. Te veel en te vaak zijn onze huidige politici en 
bestuurders bezig met de korte termijn. Dit is, vanwege verkiezingen, te 
begrijpen maar dat biedt geen oplossing voor de ecologische crisis. 
Leiderschap voor de lange termijn is nodig.
Paus Franciscus spreekt niet als politicus maar als moreel en geestelijk 
leider. Hij wil met zijn actualisering van het katholieke sociaal denken een 
bron van inspiratie zijn. De paus richt zich als bisschop van Rome natuurlijk 
allereerst tot rooms-katholieken maar de Kerk staat open voor 
bondgenoten. De paus wil de wereldwijd aanwezige spirituele krachten 
bundelen om zo de uitdagingen rond sociale gerechtigheid en duurzaamheid 
aan te kunnen. Niet alleen andere christenen en andersgelovigen maar 
uiteindelijk alle mensen van goede wil. Gelovigen en ongelovigen kunnen 
samen optrekken, ieder vanuit een eigen levensbeschouwelijke motivatie. 
Voor christenen kunnen wij dan ook denken aan het Zonnelied van de heilige 
Franciscus. Dat lied bezingt de schepping als een broederen zusterschap.



Geloofd zijt gij, broeder zon

Geloofd zijt gij, zuster maan

Geloofd zijt gij, broeder wind

Geloofd zijt gij, zuster water

Geloofd zijt gij, broeder vuur

Geloofd zijt gij, door zuster, onze moeder aarde

God krijgt zijn eer als mensen zich kunnen ontplooien in zijn naam, als dat 
maar niet ten koste gaat van Gods schepping. Paus Franciscus richt zich tot 
wereldleiders en regeringen, tot werkgevers en vakbonden, maar hij houdt 
ook ieder van ons een spiegel voor. Het gaat om het inoefenen van een 
ecologische spiritualiteit: een nieuwe omgang met andere mensen, andere 
schepselen en de Schepper.
De paus beseft dat de problemen complex zijn en weerbarstig. De Kerk geeft 
niet zozeer stellige antwoorden maar stelt veeleer kritische vragen en wijst 
op blinde vlekken. Zo kan de dialoog tussen mensen worden bevorderd en 
kunnen wegen ten goede worden gevormd.

Wij zijn op de helft van de Groene Eeuw
De komende jaren op weg naar 2030, 2050 en 2070 zijn cruciaal voor de 
transitie die nodig is om Gods aarde als ons gemeenschappelijk huis 
bewoonbaar te houden. Nu komt het aan op uithoudingsvermogen. 
Successen zullen worden afgewisseld met tegenslagen. Er staan grote 
belangen op het spel en de tegenkrachten zijn sterk, zoals recent nog bleek 
tijdens de klimaattop in Egypte. Het geloof in God en onze vriendschap met 
Christus kan ons bezielen en motiveren. Het gaat om meer dan optimisme. 
Het gaat om de goddelijke deugd van de hoop als een geschenk van Gods 
Geest.

Tot slot
Beste broeders en zusters, ik kom tot een afronding. De bescherming van 
Gods schepping is geen speeltje voor groene hobbyisten. Het zou voor 
christenen een hartzaak moeten zijn, het heeft immers alles te maken met 
het kerstfeest. Wij vieren het geheim van de incarnatie. Letterlijk betekent 
dat de vleeswording, de menswording van God in Christus. God heeft ons in 
Hem opgezocht. God heeft ons en de hele schepping zo lief, dat Hij bij ons is 



gekomen. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God 
heeft in Christus deze wereld aangeraakt en wil haar vernieuwen.

Dat wij, in kracht van Gods Geest, instrumenten willen zijn in Gods hand. 
Juist in deze lastige, onzekere tijd mogen wij ons bestaan bouwen op het 
fundament dat Christus zelf is. Mogen wij ons inzetten voor een meer 
veilige, rechtvaardige en groene wereld voor onszelf voor onze kinderen en 
kleinkinderen.

Vanuit die hoop wens ik u een gezegend, en zalig kerstfeest.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Dit is een ingekorte versie van de kerstboodschap van bisschop de Korte. De 
volledige boodschap staat op www.bisdomdenbosch.nl 

5. Vier op de tien christenen verbinden hun geloof niet aan de manier 
waarop ze naar duurzaamheid en de natuur kijken.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat I&O Research in opdracht van 
het Nederlands Dagblad en GroeneKerken uitvoerde onder een groep ‘actieve 
christenen’. Wanneer christenen gevraagd wordt op welke manier hun geloof 
een rol speelt in hoe ze naar duurzaam leven kijken, geeft 38 procent aan dat 
hun geloof daarin geen rol speelt.

Christenen die vanuit hun geloof wél woorden geven aan hun opvattingen over 
klimaat en duurzaamheid, gebruiken hierbij vaak de term rentmeesterschap, 
maar ook naastenliefde voor mensen en de hele aarde wordt genoemd.

Lees in het artikel in het ND meer over deze uitkomst en het begrip 
‘rentmeesterschap’.

Hier liggen kansen
Projectleider GroeneKerken Carla Dik-Faber: ‘De uitkomst dat vier op de tien 
christenen die verbinding tussen duurzaamheid en hun geloof niet zien, vinden 
we natuurlijk jammer. We hopen als GroeneKerken dat steeds meer christenen 
gaan zien en erkennen dat zorg voor Gods schepping een plek heeft in het hart 
van hun geloof en daarmee ook in hun dagelijks leven. Tegelijk kun je ook 
zeggen: hier liggen nog kansen! Ik geloof dat als christenen hierover in gesprek 
gaan, er een nieuw perspectief kan ontstaan. Over hoe we geroepen zijn voor 
een leven voorbij consumeren, tot een levensstijl die meer recht doet aan 
zowel mensen als de aarde. Dit geeft mijzelf juist veel vreugde en hoop. Met 



kleine stapjes samen op zoek gaan naar Gods koninkrijk, dat is toch 
inspirerend?’

Tips om het gesprek aan te gaan
In de toolkit van GroeneKerken vind je allerlei tips om in jouw 
geloofsgemeenschap het gesprek te zoeken over geloof en duurzaamheid, 
zoals:

 God in de supermarkt: workshop of interactieve lezing over jouw rondje 
in de supermarkt, in jouw geloofsgemeenschap uit te nodigen.

 Een klimaatgesprek onder pastores: een groep jonge theologen en 
gastschrijvers maakte een serie artikelen en gespreksvragen. Het is 
bedoeld om in een collegiale setting het gesprek aan te gaan over dit 
onderwerp.

 Cursus naar aanleiding van het boek ‘VerduurSamen met Franciscus’ van 
Corinne Groenendijk. Op 17 februari is er een losse introductiedag voor 
mensen die overwegen met de cursus aan het werk te gaan of gewoon 
ter inspiratie. Aanmelden en meer 
informatie: crgroenendijk@hetnet.nl of 06-16401890.

 Lees ‘Hoop voor de aarde’, een boek van klimaatwetenschapper 
Katherine Hayhoe, waarin zij aangeeft hoe je een hoopvol gesprek over 
klimaatverandering kunt voeren en hoe je van daaruit heel praktisch aan 
de slag kunt gaan om het klimaat te redden.

Nog meer tips en ideeën vind je in onze toolkit. 

Voer jij het gesprek al in jouw kerk? Laat het ons weten!
We horen graag de verhalen van kerken die hierover met elkaar in gesprek 
gaan in hun eigen kerk of geloofsgemeenschap. Zowel verhalen over het samen 
vinden van groene inspiratie, als verhalen waar het gesprek moeizaam 
verloopt, of waar het schuurt of botst. Heb je een ervaring die je met ons wilt 
delen, mail dan naar communicatie@groenekerken.nl

 


