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“In de schepping kun je Gods aanwezigheid ervaren. 
Als de biodiversiteit afneemt, neemt ook ons besef 
van Gods grootheid af.”– Martine Vonk 
Foto: Rogier Bos



Precies twintig jaar geleden richtte Martine Vonk (42) 
Time to Turn op, een christelijke jongerenbeweging 
voor duurzaamheid en gerechtigheid. Daarna was ze 

onder andere voorzitter van A Rocha Nederland. Al die jaren 
sprak ze geregeld in kerken over zorg voor de schepping. Nu 
ze door een ernstige ziekte haar werk als lector ethiek heeft 
moeten neerleggen, komt ze met een boek dat alles samen 
brengt: ‘Genieten van genoeg’.

Ze staat met haar man Klaas-Hemke en dochter Mirthe 
op het punt om te verhuizen naar een nieuwe ecowijk in 
Houten. “Dat geeft bijzondere kansen voor een duurzaam 
huishouden”, vertelt Martine met plezier. “Ons nieuwe huis 
is CO2-neutraal, we hebben geen gas en maken gebruik van 
aardwarmte. We gaan ook iets kleiner wonen en kijken dus 
kritisch naar wat we hebben. De magnetron gaat eruit, dat 
heb ik al besloten. Het gaat me vrij makkelijk af, ik hecht 
niet zo erg aan spullen.”

Het zijn keuzes die helemaal in lijn liggen met haar boek 
‘Genieten van genoeg’. “Dit boek zat al lang in mijn 
hoofd. Ik heb vaak gesproken over milieu, zorg voor 
de schepping, gerechtigheid en leefstijl. Nu heb ik alles 
nog eens overdacht en op papier gezet. Het boek is een 
combinatie van actualiteit, Bijbelstudie en praktijk, inclusief 
gespreksvragen en tips. Ik hoop dat mijn verhaal zo voor 
een breder publiek beschikbaar komt.”

Waarover gaat je boek?
“Ik begin met drie hoofdstukken over leefstijl, waarin ik 
lezers een spiegel voorhoud. Hoe leef je? Hoe belangrijk 

zijn spullen voor je? Hoe denk je over eerlijke handel en 
voedsel? Daarna gaat het over: hoe zet je de eerste stap? 
Hoe kom je uit je comfortzone? De laatste hoofdstukken 
gaan over de vraag: hoe houd je het vol? Daarin draait 
het om je motivatie. Ik schrijf achtereenvolgens 
over geloofsverdieping, verwondering, de rol van 
gemeenschappen en tijd.”

“Bij die vraag over volhouden breng ik ook A Rocha en 
onze relatie met de natuur ter sprake. Verwondering over 
Gods schepping is mijn uitgangspunt. Hoe meer je je in de 
natuur verdiept, hoe meer je die waardeert en hoe meer je je 
verwondert. Zonder natuur kun je niet leven. Je hebt licht, 
voedsel en rust nodig. Alleen al om dat te beseffen is het 
goed om af en toe met je benen in de kluiten aarde te staan 
en bezig te zijn met natuurbeheer.”

“Ik denk dat vervreemding van de natuur ook leidt 
tot vervreemding van God. Hij zorgt voor ons door de 
schepping. In de schepping kun je Gods aanwezigheid 
ervaren. Je leert over God door de natuur te bestuderen. Als 
de biodiversiteit afneemt, neemt ook ons besef van Gods 
grootheid af. De natuur laat ons juist onze kleinheid zien. 
Wij zijn niet de heersers over deze aarde, dat is God.”

Je schrijft over een ‘bubbelbadgeloof’ en over stress door 
consumptie. Leg eens uit?
“Aan de ene kant zitten we allemaal in ons comfortabele 
wereldje, waar we het prettig hebben. We beseffen vaak 
nauwelijks dat deze manier van leven niet standaard is in 
de wereld. We hebben het goed in ons eigen bubbelbad. 

Ik zeg: stap uit je bubbelbad, kijk naar de wereld om ons 
heen! Wat hebben andere mensen, wat maken ze mee? Sta 
open voor oncomfortabele situaties. Vluchtelingen kunnen 
bijvoorbeeld zo’n situatie voor je meebrengen. Het volgen 
van Jezus kost veel, kan heftig zijn. Maar het is de echte weg, 
waar je diepgang vindt. Het scherpt je denken en leven.”

“Aan de andere kant is het eigenlijk niet zo comfortabel in 
dat bubbelbad. Het bezitten van veel spullen brengt ook last 
met zich mee. Ik ben 42, ik zie mijn generatie nu kiezen voor 
grotere huizen, een luxere auto, enz. Veel hebben en veel 
consumeren levert ook veel stress op. Want het betekent 
een hoge hypotheek en meer werken. Je zet jezelf vast. 
Als je gaat ontspullen, kleiner wonen en een auto delen 
geeft dat vrijheid, ruimte en tijd. Je houdt tijd over voor 
verwondering en onverwachte dingen. Als je die tijd nooit 
hebt, ben je eigenlijk aan het overleven.”

Is er veel veranderd in de manier waarop kerken bezig zijn 
met duurzaamheid en zorg voor de schepping?
“Toen ik begon stond dit onderwerp nauwelijks op de 
agenda. Nu zien veel kerken dat het alles met het christelijk 
geloof te maken heeft. Daar ben ik blij om. Ik zie het in de 
breedte van de kerk, in alle kerkelijke stromingen. Er is dus 
meer aandacht voor. Tegelijkertijd zie ik het nog te weinig 
terug in onze leefstijl: we gebruiken nog altijd veel te veel 
fossiele energie en grondstoffen.”

“Een andere goede ontwikkeling is dat we tegenwoordig 
veel meer bruggen bouwen tussen natuurbehoud 
en armoede. Paus Franciscus doet dat heel sterk 
in zijn encycliek. De afname van biodiversiteit en 
klimaatverandering treffen de armen het hardst. Het is 
heel goed dat hij dat bij elkaar brengt. A Rocha legt ook 
die verbinding. Het is de enige manier om de problemen 
structureel aan te pakken.”

Welke ontwikkeling heb je zelf doorgemaakt in die twintig 
jaar nadenken over duurzaamheid?
“Twintig jaar geleden zei ik: we hebben vanuit Genesis de 
opdracht om goed met de aarde om te gaan, dus moeten 
we dat doen. Ik heb ontdekt dat je het op die manier niet 
volhoudt. Het gaat om een diepere motivatie vanuit het 

evangelie en het verhaal van Jezus. Ik besef nu dat de manier 
waarop ik leef alles heeft te maken met het Koninkrijk 
van God, met het liefhebben van mijn naaste en God als 
Schepper. We zijn geroepen tot liefde. De manier waarop 
we leven hoort daarbij, omdat die van invloed is op onze 
medemensen en op andere schepselen.”

Hoe kijk je naar de toekomst?
“Ik maak mij grote zorgen. Wat het klimaat betreft, 
wachten we veel te lang met maatregelen. Ik heb een 
groot vertrouwen op God. Maar ik weet niet of God 
zo maar gaat ingrijpen. Als mensen hebben we onze 
verantwoordelijkheid. Ik denk dat we de nodige rampen 
zullen meemaken en dat armen de dupe worden. Ik heb een 
groot gevoel van urgentie, soms word ik er woest om. Er 
gaan veel meer klimaatvluchtelingen komen, dat speelt nu 
al een rol bij het conflict in Syrië.”

Je bent ernstig ziek en je hebt een beperkte 
levensverwachting. Heeft dat invloed op de manier 
waarop je over duurzaamheid en zorg voor de aarde 
nadenkt?
“De invloed van mijn ziekte zit het meest in het hoofdstuk 
over tijd, het laatste hoofdstuk in mijn boek. ‘Genieten 
van genoeg’ is in mijn geval de opdracht om te genieten 
van wat er wel is, ook in moeilijke en verdrietige tijden. Ik 
kreeg tijdens het schrijven van dit boek de boodschap dat ik 
ongeneeslijk ziek ben. Acht jaar geleden had ik borstkanker 
en die is onlangs teruggekomen, uitgezaaid in mijn botten 
en longen. Mijn eigen tijd is begrensd, ik word met de neus 
op de feiten gedrukt. Ik kijk kritischer naar mijn tijd, hoe 
ik die inricht, wat echt belangrijk is. Het komt dus meer op 
scherp te staan, maar een omslag is het niet. Ik heb er vaker 
over nagedacht toen vrienden ziek werden en overleden.”
“Ik geloof in de nieuwe aarde. Hoe het eruit zal zien, weet ik 
niet. Dat de nieuwe aarde een vernieuwde aarde is, is voor 
mij altijd een mooie gedachte geweest. Er zal veel te zien 
zijn van wat er nu ook is. Maar ik probeer niet teveel naar 
de toekomst te kijken, het risico is dat je vergeet te genieten 
van het goede dat er nu is: lieve vrienden, mensen die om je 
heen staan, een spelletje met je dochter. Verder leg ik mijn 
toekomst in de handen van God.”

VERWONDERING
OVER GODS SCHEPPING 
IS MIJN UITGANGSPUNT

‘Genieten van genoeg’ van Martine Vonk is de eerste 
uitgave in een reeks Micha boeken. Micha Nederland 
verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties 
om actief christen te zijn in deze wereld. Met oog voor 
mens en natuur. A Rocha Nederland is lid van Micha. 
‘Genieten van genoeg’ kost 11,90 euro en is o.a. te 
bestellen via A Rocha. Kijk op www.arocha.nl.

Tekst: Embert Messelink | Foto’s: Rogier Bos
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APPELFEEST 
OP LANDGOED 

COELHORST

Aan de rand van Amersfoort in de oude 
polder van Hoogland-West ligt het 
landgoed Coelhorst. Net na de oorlog 
werd op dit landgoed een boomgaard 
aangelegd met oude appelrassen, zoals 
de ‘Bramley Seedling’ en ‘Schone 
van Boskoop’. Natuurmonumenten 
onderhoudt de oude boomgaard en 
plant ook jonge appelbomen aan. 
Het landgoed barst bovendien van de 
bijzondere planten- en dierensoorten. 
De behaarde boterbloem trekt kleine 
vuurvlinders aan. En ook de ree, das, 

ijsvogel, buizerd en havik voelen zich 
thuis op Coelhorst.

Puur natuur
Elke herfst treedt A Rocha met een 
klein leger vrijwilligers aan om hier 
appels te plukken. Zo ook op een 
zonovergoten zaterdagochtend in 
september. Gewapend met pluknetten, 
emmers en ladders rapen en plukken 
we honderden kilo’s rijpe appels. 
Onder aanvoering van loonwerker 
André Verbeek verzamelen we het 

fruit in grote houten kisten. Ook 
de kinderen helpen mee en mogen 
meerijden op de heftruck. Tussen de 
bedrijven door genieten we van koffie, 
thee en limonade met zelfgebakken 
appeltaart. Aan het eind van de 
ochtend worden de overvolle kisten 
door André opgeladen. De appels 
worden in de Betuwe verwerkt tot 
Coelhorster appelsap, die in het 
voorjaar in de regio wordt verkocht. 
Puur natuur, en dat proef je!Tekst en beeld: Jos Vink

redacteur en vrijwilliger bij A Rocha Amersfoort

Doelgroepbijbels. Daar lusten we wel pap 
van tegenwoordig. Er is een Jongerenbijbel, 
een Samenleesbijbel, een Vrouwenbijbel en 
ja, straks ook een Mannenbijbel. Dus toen ik 
rondbazuinde dat ik werkte aan de Groene 
Bijbel, was de reactie vaak: nee hè, niet weer 
één…!
En toch heb ik er met overtuiging aan 
gewerkt. Dat komt vanwege een verschijnsel 

dat ik ‘het groene gat van de theologie’ ben gaan 
noemen. Ik werd op een pijnlijke manier met dat 
gat geconfronteerd toen ik kennismaakte met 
boer Dirk, een nertsenfokker die in het Nederlands 
Dagblad vertelde dat hij bad voor zijn bedrijf. Dat 
ging er bij mij niet in, en nog steeds niet: dat je 
dieren fokt vanwege hun mooie velletje en dat je er 
per jaar 6.000 vergast en dat je dan op zondag bidt 
en dankt in de kerk. 
De fokker had zijn weerwoord klaar: de dieren zijn er 
voor de mens. Zo is de scheppingsorde. De man had 
in zijn kerk nooit iets anders gehoord. Hij zei tegen 
mij: ‘Als jij kunt aantonen op grond van de Bijbel dat 
het fout is wat ik doe, stop ik er vandaag nog mee’. 
Ziedaar het groene gat. 
Dat is waarom ik met hart en ziel gewerkt heb 
aan de Groene Bijbel, die een paar weken geleden 
verschenen is. Niet dat ik de illusie heb dat met 
die Bijbel dat gat meteen gedicht is, maar laten 
we zeggen: het is een stap in de goede richting. 
Alleen al de aanblik van de gemarkeerde teksten 
in de Bijbelboeken doet veel: wat is er veel groen! 
Wat gaat het God toch om zijn schepping, om zijn 
wereld! En wat heeft Jezus daar veel meer mee te 
maken dan wij altijd dachten! 
Ook de portretjes van mensen werken aanstekelijk: 
ze doen (of laten) allemaal op hun manier iets en 
zetten zich in voor de schepping. Iets wat jij en ik 
ook zouden kunnen gaan doen. En ecotheologie? 
Daarvan hebben we ook heel wat in de uitgave 
gestopt. Opdat wij daar allemaal pap van gaan 
lusten!

DICHT, DAT GAT!
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— door Theanne Boer. Theanne 
is tekstschrijver en betrokken bij 
A Rocha Zeeland

A ROCHA ACTIEF



Vrijwel dagelijks gaat Willem Scheres 
(70) gewapend met verrekijker 
en blocnote op pad in het Zaans 

Rietveld. Dit natuurgebied ten zuiden van zijn 
woonplaats Alphen aan den Rijn ligt verscholen 
in het Groene Hart en is eigendom van 
Staatsbosbeheer. Sinds 2007 telt Willem bijna 
dagelijks de vogels die hier neerstrijken. Ook 
let hij op bijzondere planten en zoogdieren.

Willem begon zijn veldwerk 36 jaar geleden 
met waterwildtellingen langs de oevers van 

de Maas. Daarna reisde hij 
de hele wereld over om 
zijn kennis van de levende 
natuur te vergroten en een 
actieve bijdrage te leveren 
aan de bescherming van 
Gods schepping. Zo bezocht 
hij 47 keer het A Rocha 
Centrum Cruzinha in de 

Portugese Algarve om vogels en schelpdieren 
te inventariseren. Hij deed vrijwilligerswerk in 
de A Rocha-centra van White Rock (Canada), 
Ammiq Vallei (Libanon), Les Tourades 
(Frankrijk) en Mwamba (Kenia). In zijn huis 
heeft deze gepensioneerde biologieleraar en A 
Rocha-vrijwilliger een imposante verzameling 
mineralen, gesteenten en meteorieten.

Uniek reservaat
Willem vertelt: “Het Zaans Rietveld bestaat uit 
enkele plassen, pitrusvelden, wilgenstruwelen 
en weilanden met daartussen sloten en kleine 

rietkragen. De zuidzijde wordt begrensd door 
een lange houtwal met elzen, berken, wilgen 
en essen. Aan de oostelijke rand ligt een sloot 
die grotendeels bedekt is met krabbenscheer. 
Deze planten worden bezocht door een 
zeldzame soort libel: de groene glazenmaker, 
die daar eitjes op afzet. Langs de grote plas 
in het centrum van het gebied bloeit in het 
voorjaar de vrij zeldzame pioniersplant 
moerasandijvie. Vorig jaar kwam na een 
langdurige droogte ook het goudknopje tot 
bloei. Dit plantje groeit vooral op kwelders 
langs de kust en de vruchten worden door 
watervogels verspreid. Er was een plan om 
een weg door dit gebied aan te leggen als 
nieuwe verbinding tussen Alphen aan den 
Rijn en Boskoop. Gelukkig is dit vrijwel zeker 
van de baan na protesten van burgers en 
natuurorganisaties. Staatsbosbeheer is op de 
hoogte van mijn vogelstudies in dit gebied 
en dat draagt positief bij aan het behoud van 
dit unieke reservaat. Op deze manier wordt 
voorkomen dat Gods prachtige schepping 
wordt opgeofferd voor economische belangen. 
We leven helaas in een samenleving waar het 
profijtbeginsel te ver is doorgeschoten.”

Bijzondere ontdekking
Willem is het hele jaar door in dit natuurgebied 
te vinden. Elk jaargetijde is de natuur weer 
anders en vind je verschillende vogels, planten 
en dieren. De gepassioneerde vrijwilliger 
herinnert zich nog een mooie dag in het 
voorjaar waarop hij een bijzondere ontdekking 

Tekst: Willem Scheres en Jos Vink
Foto’s: Rogier Bos
Foto’s zwanen: Willem Scheres

deed: “Op die dag heb ik twee bezoeken gebracht, namelijk in de 
middag en in de avond. Dat doe ik wel vaker, omdat in de avond vogels 
binnenkomen om een slaapplaats te zoeken. In de grote plas zijn ze 
veilig voor roofdieren, zoals de vos, hermelijn en bunzing. Zo begon ik 
’s middags rond 13.00 uur mijn inventarisatie met een waterwildtelling 
bij de grote plas in het hart van het Rietveld. Daar hadden eenden, 
ganzen en steltlopers zich verzameld om te rusten en te foerageren. 
Tijdens het tellen landden er ineens een paar wilde zwanen vanuit het 
Westen op de plas. Deze soort is zeer zeldzaam in dit gebied. Ze zijn hier 
maar zelden gezien en dan ook alleen in de winter. Dat was een unieke 
ervaring. Verder zwommen er nog drie zomertalingen rond en stonden 
er 76 grutto’s op hun lange stelten in het ondiepe water. Ik vervolgde 
mijn tocht en was iets na vieren klaar. De oogst van 54 soorten heb ik 
vervolgens thuis ingevoerd in mijn computer. ’s Avonds was ik om 19.15 
uur weer bij de grote plas voor mijn tweede bezoek. Toen kwamen 510 
wulpen binnen om de nacht door te brengen en er was een lepelaar 
en een paartje Dodaarzen bijgekomen. Ook de twee wilde zwanen 
zwommen nog steeds rond. Ze begonnen zelfs te baltsen. Gelukkig had 
ik mijn camera bij me om dit unieke moment vast te leggen. Later op de 
avond vlogen ze weg in oostelijke richting. En ik vertrok zeer voldaan 
naar huis.”

Ochtendschemering
Inmiddels staat de winter voor de deur. Veel vogels zijn weggetrokken 
naar het warmere Zuiden, maar andere vogels uit het Noorden nemen 
hier hun intrek. Op een mooie ochtend in oktober ging Willem met A 
Rocha fotograaf Rogier Bos op pad om de aanwezige vogels te tellen. 
Willem: ‘We zijn in de vroege ochtendschemering vertrokken en namen 
stilletjes plaats achter het kijkscherm om de rustende vogels niet te 
verstoren. Gelukkig waren er nog wulpen en diverse soorten ganzen. 
Niet veel later vertrokken deze vogels naar de foerageergebieden in de 
weilanden buiten dit natuurgebied. We telden onder andere 323 Wulpen, 
daarnaast watersnippen en verschillende eenden en ganzen. Ook was er 
die dag een grote zilverreiger aanwezig. In de struwelen in de noordelijke 
helft van het gebied telden we dit keer onder andere veel roodborsten 
die op doortrek waren. Ook zagen we overvliegende koperwieken. Om 
9.30 uur arriveerden we zoals gepland weer op de parkeerplaats van het 
gebied. Rogier vertrok richting Den Haag voor een volgende fotosessie en 
ik kroop thuis achter mijn pc om de tellingen in te voeren.”

WILLEM SCHERES 
WAAKT OVER HET
ZAANS RIETVELD

“We leven helaas in een 

samenleving waar het 

profijtbeginsel te ver is 

doorgeschoten.”

ACHTERGROND
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A Rocha is een christelijke 
natuurbeschermingsorganisatie. De naam A Rocha, 
‘de rots’, verwijst naar de locatie van het eerste 
natuurbeschermingscentrum in Portugal. De vijf 
uitgangspunten van A Rocha zijn:

CHRISTIAN: De grondslag van alles wat we doen, 
is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de 
zorg over zijn schepping aan mensen heeft 
toevertrouwd.
CONSERVATION: We combineren 
natuurbescherming met natuuronderzoek en 
natuureducatie. 
COMMUNITY: We bouwen aan goede relaties met 
elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.
CROSS-CULTURAL: We maken gebruik van de 
inzichten en vaardigheden van verschillende 
culturen. 
COÖPERATION: We werken samen met veel 
anderen die zich inzetten voor een duurzame 
wereld.

Onze waarden

Comité van Aanbeveling

Schuilt er in jou een bewuste Bert of misschien een makkelijke 
Maaike? Met onze vernieuwde CO2 calculator ‘Footprintr’ kun je de 
duurzaamheid van je hele levensstijl berekenen. Hierdoor krijg je een 
compleet beeld van je ecologische voetafdruk. 
De calculator bevat de vaak gebruikte onderdelen ‘in de lucht’, ‘op de 
grond’ en ‘thuis’. Daarna volgen ook nieuwe onderdelen als ‘voedsel’, 
‘afval en recycling’, ‘overheid en dienstverlening’ en ‘al het andere’. 
Best veel! Om met ‘Footprintr’ aan de slag gegaan, moet je dus een beetje 
lef hebben.
Om het uiteindelijk weer makkelijk te maken, staan onderaan de 
calculator 5 plaatjes; elk van deze plaatjes staat voor een karakter met 
een bepaalde leefstijl. Niemand heeft precies dezelfde leefstijl als deze 
afbeeldingen aangeven, maar het geeft een goede indruk.
Zo hebben we bewuste Bert die een oude auto rijdt, altijd zijn Dopper bij 
zich heeft en zo verpakkingsvrij mogelijk probeert te leven. Makkelijke 
Maaike is een echte koopjesjager die graag buiten de deur eet en thuis 
plichtgetrouw haar afval scheidt. Ben je benieuwd op welk karakter jij 
het meest lijkt? Naast bewuste Bert en makkelijke Maaike hebben we 
nog duurzame Dafne, doorsnee Doortje en onbezorgde Otto. Je vindt 
de calculator op de website: footprintr.me. Wanneer je je voetafdruk 
hebt uitgerekend, heb je ook gelegenheid je CO2 te compenseren via ons 
klimaatprogramma Climate Stewards.

FOOTPRINTR: VOOR 
DUURZAME DURVERS

In de Groene Bijbel - die in 
november werd gepresenteerd 
- zijn 1654 passages met 
groene inkt gemarkeerd. Al deze teksten hebben betrekking op 
natuur, aarde, dieren, land en duurzaamheid. Verder bevat deze bijbel 
portretten van duurzame christenen en theologische bijdragen over 
schepping, onder anderen van A Rocha-theoloog Dave Bookless. 
Directeur Rieuwerd Buitenwerf van het NBG: ‘In de Bijbel wordt de mens 
opgeroepen om goed met de schepping om te gaan. Met deze uitgave 
benadrukken we dit thema, dat in deze tijd steeds belangrijker wordt.’ 
De Groene Bijbel is gemaakt naar voorbeeld van de Amerikaanse Green 
Bible en wordt gedrukt op grotendeels gerecycled papier, afkomstig van 
eerder ingeleverde oude Bijbels. De Groene Bijbel is onder andere via 
A Rocha te bestellen. Meer informatie: www.arocha.nl.

GROENE 
BIJBEL


