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Een groen jasje
Voor u ligt Doorgeven in een groen jasje, want het
thema is ‘Groen’. Groen, duurzaamheid, aandacht
voor het milieu, het zijn hot topics. Ook veel kerken en
gemeenteleden willen best iets doen uit zorg voor de
schepping, maar weten vaak niet waar te beginnen. En
wat is precies onze motivatie? We geloven toch niet dat
we de wereld ermee kunnen redden?
In dit themanummer van Doorgeven hopen we u te inspireren met verhalen van enkele kerken van ons eigen
kerkgenootschap.
En hoe gaan kerken aan de andere kant van de wereld
met dit thema om? Zending ging met twee daarvan
in gesprek. Zij ervaren meer van de gevolgen van de
klimaatcrisis dan wij. In deze Doorgeven willen we ons
samen met u daarop bezinnen. Want dit thema gaat de
kerken niet voorbij.

We mogen samen leren. En ook: ons samen verwonderen over Gods mooie schepping. Want, zoals u kunt
lezen op pagina 10-11, er is gelukkig ook veel wat goed
gaat.
PS: wilt u weten wat u zelf kunt doen in het kader
van ‘groen’, blader dan eens door naar de fotocollage.
Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer mogelijkheden.
Er staat een zee van informatie op internet, duik er
eens in! Kijk bijvoorbeeld eens op www.hetkanwel.nl
voor inspiratie of meet je ecologische voetafdruk op
www.voetafdruktest.wnf.nl. Laten we als christenen
een voorbeeld zijn in de zorg voor Gods schepping.
Petra de Jong
missionair consulent
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Mensen meenemen in de verwondering over Gods schepping is een
drijfveer voor Wim Eikelboom. Op
de foto ziet u hem namens natuurwerkgroep A Rocha Zwolle langs
de oever van de IJssel staan. Hij
vertelt een verhaal over een door
de bever afgeknaagde tak uit de
rivier. A Rocha Zwolle organiseert
regelmatig verwonderwandelingen. Lees meer op pagina 10-11.
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Heel de schepping
tekst petra de jong , missionair consulent

De mooiste plek in Europa: een
Toscaanse boomgaard, de Franse
Alpen of toch de duinen op
Terschelling? Plek genoeg! Gods
handtekening staat prachtig onder
heel de wereld.

te maken? Moeten we ons niet richten op de redding
van zondaars in plaats van op het milieu?
In Kolossenzen 1:15-23 beschrijft Paulus de hoop die
het evangelie brengt. Hij spreekt niet alleen over mensen: de hele schepping heeft een plaats in het verzoeningswerk van Christus (vers 20).
Het is Gods missie om deze wereld te herscheppen.
Ook de schepping doet ertoe en blijft ertoe doen als
Christus terugkomt. Als verloste mensen mogen we,
met zorg en aandacht voor het milieu, uitkijken naar het
moment waarop ook de schepping verlost wordt.

Kopzorgen

Onze missie

Wij kregen de opdracht voor die wereld te zorgen.
Zorgen? Kopzorgen! Met ons grootverbruik doen we
vaak alsof we meer tot onze beschikking hebben dan
God ons geeft.
De impact van onze ecologische voetafdruk is zorgwekkend. Wat is het moeilijk daar verantwoordelijkheid
voor te nemen.
Dan kunnen we niet anders dan onze blik richten op
Christus, de eerstgeborene van heel de schepping.
‘Heer, ontferm U!’

Als de dood en opstanding van Christus goed nieuws
zijn voor de hele schepping, dan hoort ook bij onze missie dat wij goed nieuws brengen aan heel de schepping.
Wij mogen er wegwijzers in aanbrengen, die wijzen
naar het uiteindelijke doel: totaal herstel in Christus. Zo
reageren we op wat de Bijbel ons leert over Gods plan
met de schepping.
Als christenen mogen we de hoop op die herschepping
voeden, namelijk door nu al ‘voorbeeldig’ te leven vanuit het besef dat het verzoenende werk van Christus
ook onze omgang met de schepping bepaalt.
Uit liefde voor God, in de vrijheid van Christus en in
beweging gezet door de heilige Geest. Doet u mee?

Herscheppen
Wat heeft Christus’ verlossingswerk met de schepping
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Jaap Hansum

Kerkgebouw Vathorst

Zoektocht naar h
tekst jaap hansum, voorganger kruispunt vathorst, amersfoort beeld jaco kramer (kerkdienst vathorst)

Als het gaat om duurzaam leven ben ik een laatbloeier. In mijn opvoeding
en theologiestudie was er nauwelijks aandacht voor. In mijn werk waren
er zoveel andere ‘prioriteiten’. Inmiddels speelt duurzaamheid een steeds
groter wordende rol in mijn gezin en in onze gemeente.
Wake-up
Een bezoek aan een Arochaproject in de Bekavallei
(Libanon) was voor ons gezin een wake-up call. Het
contrast tussen dit schitterende moerasgebied en het
zwaar vervuilde Beiroet kon niet groter zijn.
Sindsdien zijn we geleidelijk aan bewuster gaan nadenken over onze eigen voetafdruk op deze aarde. Terug in
Nederland dringen steeds meer gemeenteleden terecht
aan op meer structurele aandacht voor duurzaamheid.
In voorbereiding op themadiensten ontdek ik hoezeer
zorg voor de schepping behoort tot het centrum van

Gods aandacht en daarmee tot het hart van het christelijk geloof.

Kerkgebouw
Jan den Otter is lid van onze commissie van beheer. Hij
vertelt over ons kerkgebouw: ‘Bij de bouw was duurzaamheid een belangrijke kernwaarde. Dat heeft zich
vertaald in een goede isolatie en in 160 m2 zonnepanelen.
In zonnige maanden wekken we meer energie op dan we
verbruiken. Onze warmtepomp hergebruikt restwarmte
en helpt op een ander moment het gebouw te koelen.
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Kerkdienst Vathorst

et goede leven
Ons kerkgebouw is bewust onderhoudsarm en multifunctioneel gebouwd, zodat het voor allerlei doeleinden kan worden benut.’

Bewustwording
Rita Dieleman is bestuurslid met portefeuille diaconie.
Zij legt uit hoe de gemeente een themablok voorbereidt rond Het goede leven. ‘We gaan proberen elkaar
als gemeenteleden bewuster te maken van onze keuzes. We willen elkaar helpen recht te doen aan hoe God
de zorg voor de schepping heeft bedoeld.
Dit doen we bijvoorbeeld door het delen van good practices van gemeenteleden en bewoners van Vathorst
in een expositieruimte in de kerk. Ook bereiden we
een XL-dienst voor: een korte viering gevolgd door
workshops van sprekers en organisaties die zich inzetten voor het goede leven. Daarnaast organiseren we de
Micha Cursus.
Het is allemaal nog in de voorbereidingsfase, maar het
begint op allerlei plekken te borrelen.’

Levensstijl
Gemeentelid Liesbet van Velzen deelt haar privéervaring: ‘Leuker leven met minder plastic, dat is onze
zoektocht van dit moment. Zo was ik mijn haar met een
shampooblok van Werfzeep. Dat scheelt weer een fles
bij het afval.
Als mijn gezin en ik zwerfafval op straat zien liggen,
proberen we onze schroom te overwinnen en het op
te rapen. Al langere tijd eten we overwegend vegetarisch en reizen we meer met de trein en (OV-)fiets.
Dat levert leuke ontmoetingen op en je bent meer in
beweging.
Als we iets nieuws nodig hebben, zoeken we eerst
tweedehands. Kleding kopen we liefst fair, geproduceerd onder goede arbeidsomstandigheden. (Wij gebruiken www.rankabrand.nl en de EerlijkWinkelen-app.)
Winkelen is een stuk leuker geworden en ik ben veel
blijer met mijn aankoop.
Zo is een duurzame levensstijl niet alleen goed voor de
aarde, maar ook voor jezelf.’
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tekst wim de bruin, predikant cgk zutphen

In 2017 ging pioniersplek Levensboom Zutphen officieel van
start. Levensboom richt zich vooral op de grote spirituele
stroming die er in Zutphen is. Pionier Ewalt Nijsink (36)
is gastlid bij de CGK van Zutphen en zijn medeteamlid
Simone van der Lans (47) is er lid.
Pionieren
Levensboom is een project vanuit de PKN
en wordt mede ondersteund door de
plaatselijke CGK en GKV. Een pioniersplek
waar vanzelfsprekend fairtrade en biologische koffie en thee wordt geschonken.
Deelnemers wisselen veel uit over duurzaam leven.
Dat vraagt enige uitleg. Ewalt vertelt:
‘Toen ons gezin in 2014 in Zutphen kwam
wonen, merkten we dat er hier op biologisch gebied veel te vinden is. En dat veel
van die initiatieven bij mensen vandaan
kwamen die een link hadden met de antroposofie.
Dat sloot aan bij ons eigen verlangen om
vanuit het christelijk geloof duurzaam te
leven. We kregen zo vanzelf contacten met
andere ‘alternatieve’ mensen.’

Vorm
Omdat de antroposofie een belangrijke
spirituele stroming is in Zutphen, studeerde Ewalt in 2014 aan de Christelijke Hogeschool Ede af op het thema Antroposofie en
christelijk geloof in Zutphen.
Hij merkte dat er bij antroposofen naast
respect voor de natuur ook veel religieus
besef was. Alleen niet in de vorm van het
geloof in een Schepper, of in de opgestane
Christus.
Zo ontstond bij hem het verlangen om met
deze mensen het evangelie te delen. Dat
vraagt wel om een open houding voor de
Zutphense leefwereld.

Verbinden
Die open houding is te zien in de activiteiten bij deze pioniersplek. Een belangrijke

activiteit is Levenswandel. Simone legt uit:
‘Tijdens Levenswandel lopen we met een
groepje mensen door het bos. We leren
van de natuur en van elkaar door onze
wijsheid en onwetendheid te delen.
Laatst was het thema De aarde als thuis. In
stilte liet ik de deelnemers tijdens het wandelen nadenken over twee vragen: Voel je
je thuis op aarde? Voel je je thuis bij God?
Op die manier verbinden we geloof en
natuur met elkaar.’

Samenhang
Waar bij veel christenen vandaag zorg voor
de schepping voortkomt uit bezorgdheid
over milieuproblemen – en het besef van
verantwoordelijkheid daarvoor tegenover
de Schepper – is dat bij antroposofen anders. Simone: ‘Ik denk dat er bij hen meer
samenhang tussen leer en leven bestaat.
Het willen zorgen voor de aarde komt vanuit hun binnenste en wordt niet gestuurd
door zorgwekkende nieuwsfeiten.’

Balans
Ewalt legt uit: ‘Bij antroposofen speelt op
de achtergrond niet verantwoordelijkheid,
maar balans een rol. Je moet als mens in
balans leven met de aarde.’
Simone: ‘Ze kleden zich daarom alleen in
natuurstoffen, zoals katoen, wol en zijde,
en men hergebruikt waar mogelijk.’
Ewalt vult aan: ‘Biologisch dynamische
landbouw is bedacht door de grondlegger
van de antroposofie, Rudolf Steiner. Biologisch eten is dus niet meer dan normaal
voor hen. Zonder biologische koffie en
thee is het daarom onmogelijk om geloofwaardig het evangelie te leven en te delen.’
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Het evangelie
delen met
bio-koffie

Simone en Ewalt
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De kruipruimte isoleren

Zelf doen
Zorgen voor het milieu … het kan
te groot, te moeilijk, te abstract
klinken. Maar het gaat om wat we
zelf doen. Kleine stappen. En die
steeds iets groter maken. De afdeling evangelisatie laat u uit eigen
ervaring wat van die stappen zien.

Was drogen aan de waslijn

Duurzame schoonmaakmiddelen gebruiken

Je buurt vrijmaken van (plastic) afval

Op de fiets naar het werk

Winkelen in een tweedehandszaak
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Vegetarisch koken op elektriciteit

Interesse in pionieren?
Op donderdag 21 november kunt u de verkenningsavond pionieren
bijwonen. Een introductie op pionieren voor kerkenraden, evangelisatiecommissies en andere geïnteresseerden: mensen die verlangen om
met het Evangelie werkzaam te zijn vanuit een nieuwe pioniersplek.
Op deze avond deelt een van onze pioniers zijn ervaringen met de
bezoekers. Daarnaast is er volop gelegenheid voor gesprekken over de
eigen context van de deelnemers.
Welkom om 19.15 uur in pioniersgemeente De Poster in Veenendaal.
De avond duurt tot ongeveer
21.30 uur en de toegang is gratis.
Aanmelden: evangelisatie@cgk.nl
of 0318-582364. Meer informatie:
www.cgk.nl/verkenningsavond.

Buitenlandse bezoekers
Dit Doorgevennummer verschijnt in de eerste vergaderweek
van de generale synode. In de tweede vergaderweek, van
28 t/m 31 januari 2020, staat zending op de agenda. In die periode hopen we een aantal gasten uit het buitenland bij ons te
hebben. Zending regelt hun verblijfplekken en zorgt voor een
mooi dagprogramma. Wilt u als gemeente hierin iets betekenen, mail dan naar zending@cgk.nl.

Pionieren als team
Eind september ging het team van pioniersplek Bloei in Oost uit
Veenendaal als eerste CGK-team naar de pionierstraining van de
leergemeenschap pionieren. Hun verwachtingen werden overtroffen. Ze hoopten er te kunnen groeien als team en mede-pioniers te
ontmoeten. Dat gebeurde, maar ook vonden ze een plek om met
mede-pioniers van hart tot hart te spreken. Daarnaast hebben ze
opnieuw het verlangen in elkaars ogen gezien om samen de mensen
in hun buurt te bereiken die het contact met God zijn kwijtgeraakt.
Een leerzame en bemoedigende training voor het team!
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Kerk voor
iedereen?
Dr. Marten van der Meulen en diaconaal
consulent Rudolf Setz zijn mede-initiatiefnemers van pioniersgemeente Assen
Zoekt. Een jonge kerk met een duidelijke
identiteit en een brede groep deelnemers:
jong en oud, hoog- en laagopgeleid, mensen met een beperking, zoekend, gelovig,
niet (meer) gelovig. Marten en Rudolf
schreven hierover het boek Een kerk die
kan. Hiermee dagen ze lezers uit om het
eigen lokale kerkzijn om te denken. Hoe
inclusief ben je als kerk? Hoe doe je dat in
de praktijk?
Op woensdag 20 november (10-15 uur)
wordt er – op initiatief van o.a. deputaten
diaconaat, evangelisatie en de TUA – in
dit kader een studiedag gehouden. De dag
is bedoeld voor predikanten, studenten,
gemeenteleden en pioniers. Met bijdragen
van drs. Jan van ’t Spijker (TUA), prof. dr.
Mechteld Jansen (PThU) en de auteurs.
Om zowel ongemak als verlangen te delen
en meer te ontdekken over ‘inclusief
gemeentezijn’. Meer informatie en aanmelden: www.cgk.nl/studiedag.

Verandering via
verwondering

Wim heet het publiek welkom tijdens een verwonderwandeling

tekst rudolf setz, diaconaal consulent

Veelkleurige kerk

‘Heb je zonnepanelen?’, vraag ik journalist Wim Eikelboom als ik aanschuif
aan zijn Zwolse eettafel. ‘Die komen er wel, maar eigenlijk wil ik niet
vanuit dat soort vragen over duurzaamheid praten. Er lijkt soms een ecowetticisme te ontstaan.’
Niet alleen drama
‘Eet je minder of geen vlees? Maak je gebruik
van een vliegtuig? Wij maken daarin bewuste keuzes, maar dat is persoonlijk. Ik praat
liever over verwondering, over de natuur en
hoe graag ik mensen daarin meeneem.
Ik sluit mijn ogen niet voor wat er misgaat
met het milieu, maar het is niet alleen maar
drama. Er gaat veel goed! De natuur langs
rivieren is de afgelopen tien jaar rijker geworden. De bever, lepelaar, otter, meerval
en barbeel zijn terug. Een teken dat het
goed gaat met het riviersysteem.’

Struinpad
Bij de herinrichting van de uiterwaarden
van de IJssel vroeg Wim zich af hoe het beheer van dat gebied geregeld zou worden.
‘Ik ben met Rijkswaterstaat – de eigenaar
van het gebied – in gesprek gegaan. Samen
met een biologische boer en onze vrijwilligersgroep vanuit A Rocha (zie kleurvlak)
heb ik ideeën ingediend. We hebben een
gebied in beheer gekregen van ongeveer
200 hectare. We doen onderhoud en hebben net een struinpad geopend.’

Geraakt
Natuurbeleving is voor Wim ook Godsbeleving. ‘Vanochtend zat ik op een kribje aan
de rivier. Dan voel ik me opgenomen in het

Op www.arocha.nl leest u hoe kerken
gebruik kunnen maken van de kennis
en mogelijkheden van de christelijke
natuurbeweging A Rocha.
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geheel van de natuur en in de mist die hangt
over het water. Zo begin ik biddend de dag.’
Wim werkt in de media en maakt in zijn
vrije tijd de podcast Rivierverhalen. ‘Ik heb
een ongeneeslijke behoefte om mensen
mee te nemen in een verhaal. Ik vind het
fijn om verwonderwandelingen en werkochtenden te leiden in de natuur. Ik zie als
mensen geraakt worden door de natuur
dat hun hart zich opent voor de rijkdom
van de schepping en de Schepper.

Bescheiden
Voor sommige mensen lijkt de natuur
behang waar ze niks bij voelen. Dat vind ik
een risico van de klassieke opvatting over
rentmeesterschap: wij heersen over de
natuur. Rentmeesterschap gaat voor mij over
gelijkwaardigheid. Ik ben schepsel onder de
schepselen. In Genesis staat hoe God de aarde inrichtte en de dieren schiep. Pas daarna
komen wij in beeld om in zijn prachtige tuin
te leven. Dat moet ons bescheiden maken.’

Kleine dingen
Wim droomt van meer betrokkenheid
vanuit kerken bij de samenleving en de
natuur. ‘Denk aan het samen adopteren via
A Rocha van natuurgrond bij een boer.
Is het nodig onze tuintjes vol te leggen
met stenen? Onze kerkgebouwen kunnen natuurvriendelijker worden gemaakt:
zonnepanelen op het dak, nestkastjes in
de kerktuin, meer ruimte voor insecten,
planten, bloemen, vlinderstruiken.
Groenbewust zit in kleine dingen en ik blijf
het zeggen: gedragsverandering begint
met verwondering.’

tekst en beeld erjan van der linde, diaconaal consulent

Hebben we gemeenten die zichzelf ‘groene kerk’ noemen?
Het zijn er niet zoveel, maar de samenwerkingsgemeente
CGKV Nijmegen is er een van. Daarom ging Doorgeven naar
deze stad aan de Waal om te horen welke stappen hiervoor
gezet zijn.
Werkgroep
De werkgroep Groene kerk in deze gemeente
bestaat uit zes personen: Frans Bontekoe
(64) is de voorzitter van de groep. Garrie
Zwarts (58) is koster. Harry Bruggema (62) is
nauw betrokken bij bouwkundige aanpassingen aan het gebouw. Daniël Petri (25) vertelt
over het onbegrip van collega’s toen hij vertelde dit jaar bewust niet op vliegvakantie
te gaan. Titia van Dam (24) volgt een studie
maatschappij en milieukunde. En Huijbert
Vroege (61) werkte bij Staatsbosbeheer.

Het begin
Garrie vertelt over de Micha Cursus, die in
2018-2019 in hun gemeente werd gehouden. In deze cursus werd volop nagedacht
over vragen rond duurzaamheid en rechtvaardigheid. Daarbij werd ook telkens de
vraag gesteld: wat kun jij doen in de zorg
voor de schepping?
Na de cursus was de stap naar het worden van een groene kerk een logische. Een
aantal elementen was al aanwezig. Zo gebruikte Garrie in de kerk al groene schoonmaakmiddelen en werd afval gescheiden
ingezameld. Bij de verbouw van de kerk
(2011) werd deze waar mogelijk geïsoleerd
en voor de helft aangesloten op een infiltratieriool waardoor het hemelwater niet
zomaar wordt afgevoerd, maar in de buurt
blijft waar het is neergevallen.

Buurtbewoners
Na de cursus werd ook aan de buurtbewoners gevraagd waar behoefte aan was.
Hieruit kwam het verrassende idee voort
om een insectenhotel te bouwen, waarbij
buurtbewoners hulp gaven.

Uiteraard werd de gemeente in al deze
ontwikkelingen meegenomen. In de preken
kwam de zorg voor wat leeft, het recht
doen en het omzien naar de naaste aan bod.
Tijdens een gemeenteavond werd uitleg
gegeven wat een groene kerk is. Gemeenteleden dienden verschillende suggesties
in: onderling ruilen en lenen, elkaar helpen
bij klussen, zonnepanelen op de kerk,
Bijbelstudie doen over deze thema’s en het
uitbreiden van contacten in de buurt.

Stap voor stap
Frans legt uit dat er niet een groot eisenpakket ligt voor een groene kerk. Het
gaat om de bereidheid elk jaar een stap
te zetten. Dit jaar is dat bijvoorbeeld het
bijenhotel, waarmee de kerk afgelopen mei
het predicaat groene kerk kreeg.
De jonge leden van de werkgroep onderstrepen het belang van bewustwording.
We zijn rentmeesters van de aarde. Het is
onrechtvaardig als we in één generatie alle
grondstoffen van deze aarde opmaken.
Harry benadrukt dat de werkgroep niet
activistisch wil zijn. De CGKV Nijmegen
doet niet mee aan protestacties en geeft in
haar uitingen geen politieke lading mee. ‘Je
moet je ideeën niet willen opleggen aan de
burgerlijke gemeente. Zo werkt het niet.’
‘En dat hoeft ook niet’, reageert Huijbert.
‘De natuur is zo divers en prachtig. Daar
raak je niet over uitgesproken.’

De bijna voltallige werkgroep bij het
insectenhotel. V.l.n.r. Harry, Garrie,
Daniël, Titia, Frans.
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Nijmegen heeft
een groene
kerk
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De arme in de
klimaatcrisis
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tekst erjan van der linde, diaconaal consulent

De gevolgen van de milieucrisis treffen vooral de armen in deze wereld.
We geven hun diaconale hulp, maar aan de andere kant berokkenen we
hun schade toe door onze levenswijze. Diaconaal helpen betekent daarom
ook zorgdragen voor het milieu.
Kwetsbaar
De Wereldbank schat het aantal armen op onze planeet
op twee miljard. Dat is ongeveer een kwart van de wereldbevolking. Deze armen zijn veel kwetsbaarder voor
de gevolgen van rampen.
Je ziet dat in een land als Mozambique, waar dit jaar de
orkaan Idai woedde De huizen zijn er veelal niet stormbestendig (zie foto). Het water heeft vrij spel en treedt
bij hevige regenval buiten de oevers, met alle gevolgen
van dien. Beschadigde huizen worden vervolgens provisorisch gerepareerd.
Een ander aspect is dat de kosten van preventie een
groot deel van het inkomen vragen. Als er al middelen
voor zijn. Voor levensonderhoud, onderwijs en gezondheidszorg schieten de middelen al los van preventie te
kort.

Onrust
Bij huizenbouw worden gevaarlijke locaties langs de
kust of in rivierbeddingen niet gemeden, omdat hier
(noodzakelijk) water voor vruchtbare gronden voorhanden is. In Indonesië werden door de tsunami van
vorig jaar veel mensen enorm getroffen omdat ze hun
woning dicht bij de kust hadden gebouwd.
Een bijkomend aspect is dat armen snel in conflictsituaties terechtkomen, omdat meer mensen op gunstige
plekken willen verblijven dan de plekken ruimte bieden.
De eigendomsrechten zijn veelal niet geregeld en veel
mensen zijn om allerlei redenen op de vlucht.
De klimaatcrisis versterkt dit probleem. Met name rond
de oprukkende Sahara in Noord-Afrika zijn er steeds
meer klimaatvluchtelingen die op allerlei plaatsen voor
onrust zorgen.

Afhankelijk

Afgelopen vijftig jaar is echter het aantal vierkante
kilometer vruchtbare aarde of bossen met zo’n veertig procent verminderd; door houtkap, aanleg van
plantages (voor het verbouwen van producten voor
het Westen) of door vervuiling van landschappen en
wateroppervlakten.
Dit betekent eenvoudigweg dat de armen armer zijn
geworden, want de natuur is hun ‘pensioen’, hun ‘bankrekening’.

Giftig
Nu kunnen we niet de zorg van de hele wereld op onze
schouders nemen. Onze Vader houdt deze wereld in
zijn hand. Maar dat betekent niet dat we passief kunnen toekijken.
De bioloog Ben-Willie Kwaka vertelt hoe zijn land Ghana is vervuild met vele honderden miljoenen tonnen
giftig materiaal per jaar. Vooral in de vorm van afgedankte batterijen uit het Westen. Grote delen van het
land zijn nu vergiftigd met lood en zink door ons afval.
We helpen de armen in deze wereld misschien wel het
meest door steeds meer bedacht te zijn op de gevolgen
van ons handelen voor natuur en milieu.

Genade
Diaconaat heeft niet alleen met barmhartigheid te
maken, ook met gerechtigheid. Dat woord gerechtigheid komt vaak voor in de Bijbel als de manier waarop
God de dingen rechtzet tussen Hem en ons en tussen
mensen onderling. Dat is genade, ons geschonken door
Jezus Christus.
Hoe kunnen we die genade doorgeven? Bijvoorbeeld
door op onze beurt dingen recht te zetten, ook als dat
ten koste van onze (te hoge) levensstandaard gaat.
De zorg voor het milieu is diaconale zorg!

Zeventig procent van de armen op onze planeet woont
op het platteland of in jungle-achtige gebieden. Deze
armen leven vooral van wat de natuur hun biedt. Ze
vinden hun medicijnen in de vorm van kruiden en hun
brandstof in de vorm van (dor) hout.
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tekst chowan leak , directeur pnks

De impact van
vijvers
Vijvers aanleggen in Cambodja.

Het blijkt een effectieve en groene
manier om de armoede in droge
regio’s te bestrijden.

Achterstand
Veertig jaar geleden wilde de communistische leider
Pol Pot een zelfvoorzienende agrarische staat van
Cambodja maken.
Iedereen die gestudeerd had, Engels sprak of ook maar
een bril droeg, werd vermoord. Hierdoor heeft Cambodja nog steeds een enorme achterstand in kennis en
ontwikkeling.
Het gemiddelde inkomen is minder dan drie dollar per
dag. Veel mensen leven van minder. Veertig procent
van de kinderen is ondervoed.

Vijvers
Een aantal organisaties werken in het arme zuiden van
Cambodja met elkaar aan dorpsontwikkeling. Het is
hun overtuiging dat armoede het beste wordt bestreden wanneer mensen visie krijgen waarmee ze de
problemen samen kunnen aanpakken. PKNS (Licht van
Hoop) is een van deze organisaties.
Zo is het initiatief ontstaan om vijvers te graven in een
leeg gebied vlakbij de dorpen.

Multifunctioneel
In overleg met de dorpscommissie worden grote vijvers
van zo’n honderd bij vijftig meter en drie meter diep
aangelegd.
De vijvers fungeren als waterbassins waar dieren uit kunnen drinken. Vanuit de vijver wordt ook het land bevloeid
in tijden van droogte, die kenmerkend zijn voor dit gebied.
De vissen in de vijver dienen als voedselvoorraad. De
armste mensen uit het nabijgelegen dorp hebben toestemming om in de oever van de vijver tuintjes te houden.

De aanleg van de vijver in Robang Kras

Vertrouwen
Elk jaar ondersteunt de CGK de bouw van een vijver bij
een dorp. De impact hiervan op zo’n dorp is groot.
Een dorpscommissielid uit Svay Tol vertelde: ‘De vijver
geeft het dorp vertrouwen. Geregeld zijn er tijden van
droogte en daar zijn we als dorpsbewoners bang voor.
Maar als we naar de vijver kijken, weten we dat we
door deze droogteperiodes heen kunnen komen.’
Een bewoner van Robang Kras, het dorp waar vorig jaar
een vijver is aangelegd: ‘In de omgeving van de vijver
hebben we bomen geplant, waaronder vruchtbomen.
Die geven nu al schaduw aan de kinderen. Wellicht dat
we volgend jaar de eerste vruchten kunnen plukken.’

Deputaten diaconaat steunen dit project onder
de naam CAM020 Watervoorziening.
Zie www.cgk.nl/cam020.
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Summer
university

Besteding
noodhulp
Mozambique
In maart dit jaar raasde orkaan Idai over
Mozambique. De orkaan ging gepaard met
enorme regenval. Huizen en gewassen
in Mozambique, Malawi en Zimbabwe
werden verwoest. Dit kwam des te harder
aan zo vlak voor de belangrijkste oogst van
het jaar.
Aan de hulpoproep van deputaten diaconaat is vanuit onze kerken volop gehoor
gegeven. Met elkaar brachten we ruim
€ 200.000 op. Iets om heel dankbaar voor
te zijn.
Vrij snel is er via Codesa, onze eigen
partner in Mozambique, en hulporganisatie Dorcas in de eerste levensbehoeften
van de slachtoffers voorzien. Verder zijn
er diverse voorzieningen aangelegd voor
schoon drinkwater. Er is daarnaast hard
gewerkt aan goede hygiëne en sanitaire
voorzieningen.
In totaal hebben we ruim 15.000 mensen
kunnen helpen. Met uw giften dragen we
nog steeds bij aan de wederopbouw. Heel
hartelijk dank! Meer weten? Mail naar
diaconaat@cgk.nl.

Speciaal voor studenten van
de Theologische Universiteit
Apeldoorn (TUA) organiseren
deputaten evangelisatie, diaconaat
en zending – samen met de TUA –
in 2020 een zogenoemde Summer
University. Deze studieweek (6-13
juni) wordt verzorgd door All
Nations, de bekende zendingsschool vlakbij Londen. De deelnemers
leren tijdens colleges en in de praktijk hoe ze het evangelie kunnen
delen met mensen uit heel andere culturen. De betrokken deputaatschappen vinden dit onderwijs belangrijk en dragen financieel
bij, zodat de eigen bijdrage voor de studenten beperkt kan blijven.

Gaat u mee naar Frankrijk?
Helpt u Serve & Travel (voorheen DJW) tijdens een conferentie
in Béthanie, Zuid-Frankrijk? Voor de periode 16-25 mei 2020
zoekt deze CGK-organisatie acht deelnemers die onze Franse
broeders en zusters willen ontmoeten en bij de conferentie
willen helpen. Frans spreken is handig, maar niet noodzakelijk.
Voor deze reis geldt geen leeftijdsgrens. Spreekt het u aan?
Kijk dan snel op www.serve-travel.nl/carrefour-bethanie of
neem contact op met wilma@serve-travel.nl.

2 x verlof
Missionaire diaconale werkers Albert en Jacomine Verhoeff werken voor Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania. Half oktober zijn ze met
hun dochters Carolien en Miriam met verlof
naar Nederland gekomen. Ze hopen hier drie
maanden te verblijven. Nodig hen uit voor
een presentatie via albert_verhoeff@sil.org.
Eind november hoopt Marjanne Hendriksen voor verlof naar Nederland te komen.
Neemt u voor een presentatie over haar
werk in Zambia (tijdens haar verlofperiode
in december of januari) contact
op met haar thuisfrontcommissie via
marjanneinzambia@cgknunspeet.nl.
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Duurzaam
Arjan Paas

In de rij voor hulp

tekst arjan paas, missionaire diaconale werker voor de maf

Duurzaam en vliegen kom je alleen in negatieve zin samen tegen. Vliegen
is immers slecht voor het klimaat. Vliegen bij Mission Aviation Fellowship
(MAF) is niet duurzamer of minder slecht voor het klimaat. Toch blijven we
als MAF dagelijks vliegen. Waarom?
Sunbox
Het is niet dat we niets geven om het klimaat. Een
van de zes kernwaarden van MAF is rentmeesterschap.
Dat rentmeesterschap laat de organisatie zien door
verantwoord om te gaan met de ontvangen giften en
met Gods schepping. Daarnaast door te investeren in
oplossingen die het milieu ontlasten.
Zo werd het afgelopen jaar in Liberia – waar wij vier jaar
gewerkt hebben – een sunbox in gebruik genomen. Deze
container met zonnepanelen voorziet alle MAF-huizen in
Liberia van stroom. Dit maakt MAF in Liberia minder af-

hankelijk van aggregaten. Wereldwijd is de organisatie bezig om in haar programma’s zonnepanelen toe te passen.

Simulators
MAF maakt ook meer en meer gebruik van vliegsimulators, zodat voor een groot deel van de training geen
vliegtuig nodig is. We besparen zo veel vlieguren en
verminderen daarmee de CO2-uitstoot. Bovendien
besparen we hiermee veel geld, dat vervolgens ingezet
kan worden om onze medemens te helpen of verder te
investeren in duurzame oplossingen.
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vliegen?
Sunbox

Een duurzamer alternatief voor vliegen is reizen per
auto, bus of trein. Alleen daarin ligt nu juist de reden
waarom we toch dagelijks blijven vliegen …

Onbereikbaar
In de afgelegen gebieden waar MAF vliegt, zijn alternatieve vervoersmiddelen vaak niet beschikbaar of is het
gebruik daarvan te risicovol. Er is bijvoorbeeld geen goede infrastructuur. Of wegen zijn onverhard en veranderen
in modderpoelen tijdens het regenseizoen. Soms maakt
een voortslepende burgeroorlog of de aanwezigheid van
criminelen het levensgevaarlijk om over land te reizen.
Zonder vervoer door de lucht zouden miljoenen mensen afgesneden en geïsoleerd blijven van de buitenwereld, doordat zendelingen en hulpverleners die mensen
niet kunnen bereiken.

Excuus
Veel van die mensen zouden nooit kunnen horen over

Vliegsim

ulator

de verlossing die er is in Jezus. Velen zouden overlijden
omdat er geen mogelijkheid is om de noodzakelijke
hulpgoederen en medische hulp bij hen te krijgen.
Duurzaamheid mag toch geen excuus worden om
mensen te laten zitten in erbarmelijke omstandigheden,
zonder voorzieningen, zonder medische hulp en zonder
de blijde boodschap van het evangelie?

Blijvend
Als we spreken over mensenlevens en de eeuwigheid,
dan komt duurzaamheid ook in een ander licht te staan.
Iets is duurzaam wanneer het de eigenschap heeft om
blijvend te zijn, wanneer het gemaakt is om lang mee te
gaan.
Als mensen uit de meest geïsoleerde plaatsen op deze
wereld via de vliegtuigen van MAF het Evangelie horen,
discipelen van Jezus worden en zo het eeuwige leven
krijgen … dan kunnen we ook spreken van duurzaamheid!
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tekst arjan witzier , deputaat zending en predikant van apeldoorn-centrum

Waar het nieuws in Nederland bol staat van alarmerende berichten over
klimaatverandering, vraag ik me af: hoe is dat in een ontwikkelingsland als
Mozambique? Ik sprak erover met pastor Albert Nahoma.

Is klimaatverandering en duurzaamheid
een thema in Mozambique?
Nee. Het overgrote deel van de bevolking
is daar niet mee bezig. Velen zijn werkloos
en druk met de zorg voor hun dagelijks levensonderhoud. Natuurlijk merken ze wel
de gevolgen van de klimaatverandering:
er zijn vaker overstromingen. Maar twee
orkanen achter elkaar zoals begin dit jaar
komt eigenlijk nooit voor. De oudere generatie denkt dat het een straf van God is.
Hoe kijkt u daar zelf tegenaan?
Afgaand op de informatie die ik heb, ga ik
uit van klimaatverandering.
Daarnaast denk ik dat je de belofte die
God na de zondvloed aan Noach gaf, zo
mag lezen dat Hij niet nogmaals straft met
overstromingen.
Hoort de zorg voor de schepping ook bij
de boodschap van de kerk?
Zeker! Ook hier in de kerk is er aandacht
voor. Het is helaas wel zo dat dit onderwerp aan veel predikanten voorbijgaat
vanwege hun beperkte opleiding.
Alle aandacht gaat naar de zondaar die zich
moet bekeren en leven naar Gods geboden. Dat dat laatste ook de zorg voor de
schepping inhoudt, is jammergenoeg een
stap die lang niet altijd gezet wordt.
Welke vormen van vervuiling komen in
Mozambique vooral voor?
Net als in andere landen is er hier een vervuilende industrie en vervuilend vervoer.
Wat je daarnaast bij ons veel ziet, is het
afbranden van stukjes grond om die klaar

te maken voor kleinschalige akkerbouw.
De overheid probeert met voorlichting en
trainingen de bevolking over te halen dat
op een andere manier te doen. Het is echter moeilijk om mensen van hun vertrouwde gewoonten af te halen. Ondertussen
blijft de rook zorgen voor vervuiling en het
afbranden voor verschraling van de grond.
Hoe wordt er omgegaan met de natuurlijke rijkdom aan bomen?
Kort gezegd: overal waar mensen zijn, zijn
de bossen verdwenen. Bij houtkap is er te
weinig aandacht voor boomaanplant.
Niet alleen moeten bomen wijken voor
akkertjes, ze worden ook gebruikt voor de
productie van houtskool. Bijna iedereen in
Mozambique maakt namelijk gebruik van
hout(skool)kachels.
Wij gebruiken thuis zelf een fornuis op gas
(gasflessen). Het heeft de naam duur te zijn,
maar in de praktijk zijn we niet veel duurder
uit. Het is wel veel schoner. Schoner voor
de lucht: mijn vrouw heeft bijvoorbeeld
veel minder last van haar longen.
‘Het is vooral ook schoner voor je handen’,
besluit Albert Nahoma met een lach.

Pastor Alberto Nahoma (55) is directeur van Infortem, een organisatie in
Mozambique die door deputaten zending wordt gesteund. Infortem draagt
zorg voor toerustingscursussen aan
leidinggevenden in de kerken van de
provincie Zambézia en aan de Bijbelschool EBOM in de stad Mocuba.
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Vervuiling in
Mozambique

tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent

Plastic bloemen
Nelson Mandela vertelt in ‘De
lange weg naar vrijheid’ dat hij zich
na zijn vrijlating verbaasde over
de hoeveelheid ‘plastic bloemen’
langs de weg in Zuid-Afrika. Is er
sindsdien iets veranderd?

Verzamelen
Ik spreek met Jacob Mahlangu, predikant van het
Zuid-Afrikaanse dorpje Libangeni.
‘De situatie is nog niet erg veranderd’, vertelt hij. ‘Nog
steeds gooien mensen van alles achteloos op straat.
Het is wel iets waaraan gewerkt wordt. Langs de wegen zie je borden met teksten als Vervuil Mpumalanga
niet (Libangeni ligt in de provincie Mpumalanga). Je
ziet ook mensen met eenvoudige karretjes, waarin ze
bijvoorbeeld rondslingerende blikjes verzamelen.
De overheid heeft een banenplan voor werklozen in
het leven geroepen. Werklozen worden ingehuurd om
de rommel langs de weg op te ruimen. De resultaten
ervan zie je her en der aan de wegkant: grote stapels
groen glas, keurig bij elkaar verzameld.’

Bewaren en doorgeven
‘Is het ook een onderwerp in de kerken in Mpumalanga’, vraag ik aan Jacob. ‘Jazeker, we spreken erover
in de kerk. Dat moet ook, want als we de Bijbel goed
lezen, zien we dat God de schepping mooi gemaakt
heeft.
Genesis 1 vertelt dat alles zeer goed was. In Genesis 2
lezen we dat God de mens een taak gaf om de aarde te
bewaren en door te geven. De Psalmen spreken er ook
over: de aarde is van de Here en alles wat erin is (Psalm
24). Daarom moeten we God ook eren door goed te
zorgen voor de schepping.’

God eren
De twee Zuid-Afrikaanse predikanten
Jabob Mahlangu en Silas Nefefe

Beluister en bekijk in ruim een minuut hoe
ds. Jacob Mahlangu zich inzet voor een goede zorg
voor Gods schepping in Mpumalanga:
www.cgk.nl/kwandebele (zie Libangeni).

‘Als we niet goed omgaan met de schepping, eren we
God niet’, vervolgt Jacob. ‘Dan komen we ook niet toe
aan het liefhebben van onze naaste als onszelf. Als wij
er verantwoordelijk voor zijn dat het water vervuilt,
benadelen we de schepping. We zorgen dat onze
naaste medemens ziek kan worden. Ons gedrag heeft
ook invloed op andere medeschepsels, de dieren en de
planten.
Daarom moeten we zorgvuldig omgaan met de aarde
en mogen we niet zomaar dingen uit het raam gooien
of rommel dumpen langs de weg.’
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Compensatie
tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent

Ik vertelde vorig jaar aan een goede
vriend dat ik zendingsconsulent
werd. Zijn reactie: ‘Oh joh, hoe ga
je al die CO2 compenseren van je
vliegreizen?’ Een boeiende vraag …
Projecten bezoeken
Als zendingsconsulent onderhoud ik contact met
kerken in Nederland. Maar ook met kerken en kerkelijk
werkers van de projecten die we als zending in het buitenland steunen. Veel van die contactmomenten met
‘het buitenland’ kan ik vanuit mijn kantoor in Veenendaal doen. Via telefoon, WhatsApp, Skype en e-mail
kun je goed contact onderhouden.
Maar er zijn momenten dat je echt op bezoek moet:
voor een wat verder reikend overleg en om niet alleen
te horen maar ook te zien hoe het daar gaat.
Voor zover dat kan, probeer ik dingen te combineren.
Als ik in Zuid-Afrika ben, bezoek ik niet alleen KwaNde-

bele, dan ga ik ook naar Venda. Maar eerlijk is eerlijk: ik
vlieg best veel.

Uitdaging
Daarom heb ik mijn acht jaar oude sjoemeldiesel ingeruild. Niet voor een treinabonnement, want er zijn te veel
kerken die ver van een station af liggen. Nee, er is een
elektrische auto voor in de plaats gekomen. De uitdaging
die dat met zich meebrengt, beschouw ik als een mooi
avontuur. Want ook in Nederland maak ik vrij lange ritten: als ik een kerk bezoek om over een project te praten
bijvoorbeeld of om in een zendingsdienst voor te gaan.
Volgens het instructieboekje kan de auto op één acculading tegen de driehonderd kilometer afleggen, maar in
het echt lukt dat vaak niet. Dus zoek ik een laadpaal in
de buurt en stap ik vanaf daar op de vouwfiets die in de
kofferbak ligt. Zo krijg ik gelijk wat lichaamsbeweging.

Compenseren
Misschien hebt u ook wel van die dingen waarvan u
denkt: het is belastend voor het milieu, maar ik zou
niet weten hoe ik het anders moet doen. Welke andere
dingen kunt u dan misschien veranderen om te ‘compenseren’ wat u niet kunt vermijden?
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Kunstwerk
Schepping,
Gods schepping
expositie van de natuur
elke bloem
een kunstwerk
gevormd
door zon en wind
zonder bordje
zonder prijs

tekst ina sipkes de smit beeld venda , zuid-afrika

ﬁ

gratis toegang
stukje paradijs

