Donderdag 18 juni 2015
Toon hart voor de schepping - wij bieden support
Oproep aan kerken en kerkleiders
Het jaar 2015 is een bijzonder jaar. Paus Franciscus publiceert vandaag een encycliek
over geloof en ecologie. En aan het einde van dit jaar is er een belangrijke
klimaatconferentie in Parijs. Geloof en de urgentie om goed voor deze aarde te zorgen
kwamen nog nooit zo dicht bij elkaar als in dit jaar. Als A Rocha Pro-netwerk
(christelijke professionals in de natuurwereld) roepen wij op dit bijzondere moment
christelijk Nederland op bewust en actief zorg te dragen voor de schepping.
Zorg voor de schepping is ons werk. Wij zetten ons dagelijks in voor het behoud en de
ontwikkeling van de natuur in gebieden waar wij actief zijn. Wij genieten van dat werk
en doen dit met veel passie.
Wij zien God als Schepper van alle leven op aarde1. Hij gaf ons de opdracht om de aarde
te bewerken en te bewaren2. Daarom is het zorgen voor de schepping voor ons veel
méér dan werk. Het is een levenshouding die wortelt in ons leven met God. Het is een
geestelijke zaak, het gaat immers om Zijn aarde die Hij aan onze zorg heeft
toevertrouwd.
Wij geloven dat Gods plan van verlossing van zonden ook bevrijding voor de schepping
inhoudt3. Jezus’ hoopvolle boodschap van de komst van een koninkrijk van
gerechtigheid en vrede, een vernieuwde hemel en aarde, moedigt ons aan om hier en nu
onze verstoorde verhouding met de aarde te herstellen en recht te doen aan Zijn
schepping4.
Ons werk confronteert ons dagelijks met de toestand van de aarde. Wij zien de
toenemende schade aan ecosystemen, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering.
De impact van de mensen op de aarde is te groot. Wij genieten enerzijds van de aarde en
zoeken er huisvesting, vakanties en ontspanning in de natuur. Aan de andere kant richt
onze levenswijze veel schade aan in de natuur. Overstromingen, misoogsten, verlies van
tropische bossen en uitgeputte landbouwgronden zijn het gevolg van de manier waarop
wij leven.
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Ook in ons eigen land herkennen we deze negatieve spiraal. Het boerenland verarmt:
weidevogels als veldleeuwerik en grutto gaan in snel tempo achteruit en de bodem raakt
uitgeput. We hebben steeds meer te kampen met verdroogde en te voedselrijke
natuurgebieden. Ook dicht bij huis, in onze steden en dorpen, merken we dat het stil en
kaal kan worden als er geen rekening wordt gehouden met onze medeschepselen.
We zijn als mensen afhankelijk van deze aarde. Maar wat we nu opeisen is meer dan wat
de aarde kan geven. Het is nodig dat wij onze bescheiden plek weer vinden en innemen.
Wij zien daarin al bemoedigende ontwikkelingen. Wij geloven dat kerken in dit proces
onmisbaar zijn. God heeft ons Zijn richtlijnen gegeven om over de aarde te regeren door
die niet uit te putten, maar te vullen en te koesteren5. In ons geloof in Christus vinden
we de broodnodige inspiratie en kracht om de schepping met zorg en respect te
behandelen.
In deze tijd mag die verbinding tussen geloof en schepping niet achterwege blijven.
Daarom komen wij in dit bijzondere jaar met een oproep en een aanbod.
Onze oproep
We willen u en uw kerk oproepen om het geloof structureel te verbinden met de taak
om goed voor deze schepping te zorgen:
Neem tijd voor verwondering – trek erop uit, ontdek en beleef hoe eindeloos boeiend
Gods schepping is.
Maak werk van verdieping - laat er gepreekt worden over de hoop die er is voor de
schepping, over herstel en vernieuwing en de komst van Gods koninkrijk hier op aarde.
Doe Bijbelstudies om te ontdekken hoe wij invulling kunnen geven aan Gods
scheppingsopdracht.
Kom in actie: maak wat moois van de kerktuin, bied plek aan vleermuizen in de
kerktoren, adopteer een natuurgebied, ruim de rommel in de buurt op, word een groene
kerk.
Ons aanbod
Hebt u ondersteuning nodig om aan deze oproep gehoor te geven? Wij zien er naar uit
om met u te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. In ons netwerk is veel
expertise, die onze leden graag ter beschikking stellen. Neem gerust contact met ons op
via nederland@arocha.org.
U kunt ons onder andere benaderen over:
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materialen en preekschetsen om een viering over schepping te organiseren
duurzaamheidstips, bijvoorbeeld via de groene kerken
expertise om te investeren in de natuur in en rondom uw kerk
natuurexcursies, verwonderwandelingen
sprekers over geloof en natuurbehoud
ecologisch advies rond kerkelijk vastgoed
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Namens A Rocha Pro, netwerk van christelijke professionals in de natuurwereld:
(onderstaande personen ondertekenden op persoonlijke titel)

Coos Aalbers, Kampen, Groen en Meer Kwintes
Albert Allema, Nijmegen, Stagiair Natuurbalans/Limes Divergens B.V.
Dick Bal, Wageningen, senior beleidsmedewerker Natura 2000, ministerie van EZ
Marieke Berman, Rijssen, docente Biologie in opleiding
Hendrik Jan Berenschot, Wageningen
Ineke Blijleven, coördinator A Rocha Natuurreizen
Carla Dik-Faber, Den Haag, Tweede Kamerlid ChristenUnie
Martine Dubois, De Freelance Boswachter
Age Fennema, Zutphen, Rentmeester NVR, Landgoed Middachten
Jaap Gijsbertsen, Leersum, Ecoloog & Ondernemer
Dick Groenendijk, IJmuiden, senior adviseur Natuur en recreatie, PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Abel Gyimesi, Huissen, Onderzoeker bij Bureau Waardenburg
Guido Hamelink, Arnhem, mede-eigenaar NLadviseurs
Kees de Heer, Amersfoort, bioloog, natuurfotograaf en freelance journalist
Jan van Hoek, CU en SGP in het Dagelijks Bestuur van waterschap Vechtstromen
Albert de Jong, Utrecht, medewerker communicatie Sovon Vogelonderzoek Nederland
Elwin van der Kolk, Bennekom, Bioloog en natuurschilder
Nico Korporaal, Veen, Adviseur natuur en landschap / ecoloog
Wijnand Lammers, Tholen, werkbegeleider 'natuur', ecologisch adviseur
Arnold Lassche, Adviseur waterkwaliteit en ecologie, waterschap Vechtstromen
Thijs Jan van der Leij, Zeist, directeur Van der Leij advies beheer en management
Matty van Leijenhorst-van Veldhuizen, Barneveld, Projectmedewerker Klimaatverbond
Nederland
Embert Messelink, Amersfoort, directeur A Rocha Nederland
Rob Messelink, Zwolle, Senior Beleidsontwikkelaar Provincie Overijssel
Klaas Nanninga, Groningen, Kunst en Natuur
Guus van Oostwaard, boswachter Natuurmonumenten
Gijsbert Pellikaan, Den Haag, medewerker den Hâneker, Natuur & Landschap
Daan Schoonhoven, Nijkerk, Directeur PiXFACTORY
Johannes Schouten, Den Haag, voorzitter lokale werkgroep A Rocha
John Smits, Bennekom, rentmeester NVR, Staatsbosbeheer
Jos Schouten, Boswachter Natuurmonumenten Salland
Arend Spijker, Nijverdal, Gastheer/toezichthouder, Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug
Tienke Springer, Wageningen, Projectleider bij De Groene Ruimte
Jan van der Stoep, Amersfoort, voorzitter A Rocha Nederland
Marius Teeuw, Rotterdam, Projectmanager Kaderrichtlijn Water (KRW),
Rijkswaterstaat
Peter Veen, Nunspeet, landschapsecoloog
Veraniek Veldstra, Ede, Consultant Climate Stewards
Henk van der Weijden, Gouda
Lieske de Wilde, wetenschappelijk medewerker A Rocha Portugal
Roel de Wilde, Docent Hogeschool Rotterdam
Bert van der Woerd, Delft, Coördinator en Fondswerver Climate Stewards
Niels de Zwarte, adjunct-directeur Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam/ Bureau
Stadsnatuur

