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“Op Dorpsakker De Parel zorgen
we voor de groei en bloei van
gewassen en mensen.”
— Esther Gijsbertsen

INTERVIEW

‘Niet alleen praten,
maar ook doen!’

A

nnemarthe Westerbeek (29) uit Utrecht is dan weliswaar met
zwangerschapsverlof, toch zit ze niet bepaald stil als het over
onrecht gaat. Als coördinator bij Micha Nederland is ze een
spin in het web van organisaties, waaronder A Rocha, die christenen
in beweging willen zetten. ‘Ik wil dat mensen niet alleen over onrecht
praten, maar er ook iets mee gaan doen. Dát zijn stapjes in het
Koninkrijk van God.’
Aan de muur in het huis van Annemarthe en haar man René hangt een rij
poloraidfoto’s van de kraamvisite. Hun zoon Simon is net twee maanden
en oud en is deze dag voor het eerst naar de opvang geweest. ‘Samen met
Jonas, ons zoontje van twee. Ik had een ochtend voor mezelf.’ Als haar verlof
afgelopen is, gaat Annemarthe weer aan de slag als coördinator bij Micha
Nederland, een netwerkorganisatie die onrecht bestrijdt vanuit de gedachte
van Micha 6 vers 8. Daarin vraagt God recht te doen, trouw te betrachten en
nederig zijn weg te gaan.

Waar denk je aan bij ‘recht doen’?
‘Dat je op zo’n manier probeert te leven, dat je medemens en de rest van de
schepping tot hun recht kunnen komen. Ik zie nog teveel mensen die niet
krijgen wat hen toekomt. Dat zit ‘m niet per se in het materiële, maar ik zie
graag dat iedereen gelukkig is. Je kunt in je directe omgeving al beginnen
met recht doen. Als ik weet dat mijn buurvrouw haar been heeft gebroken,
dan kan ik haar helpen. Als ik op straat iemand zie lopen die er ongelukkig
uitziet, dan kan ik diegene in ieder geval aankijken en groeten. Ik geloof
dat je God best mag vragen om daar oog voor te krijgen. Daarnaast zijn er
natuurlijk heel veel instanties die allerlei hulpvragen kennen en je zo aan het
werk kunnen zetten.’
En wat heb je tegen onrecht?
‘Op de middelbare school kon ik er al slecht tegen als iemand onterecht straf
kreeg of als er snoep werd gestolen uit het apparaat. Daar kon ik woedend
van worden. Ik moest dan altijd wel ergens verhaal halen. Op school
organiseerde ik graag goede doelenacties. Ik groeide op met de gedachte dat
het belangrijk is klaar te staan voor je naaste en hulp te bieden. Dat heb ik
van mijn moeder, die heeft ook een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik koos
de sociale ontwikkelingsgeografie om de ontwikkelingssamenwerking in
te kunnen gaan en iets tegen sociaal onrecht te gaan doen. Toen ik een half
jaar in Zweden zat tijdens mijn masterperiode dacht ik: ik kan wel in een ver
land gaan werken, maar waarom zou ik niet in Nederland beginnen?’
Waarom toch in Nederland?
‘Ondanks dat ik gewend was om me in te zetten voor goede doelen, miste
ik in mijn jeugd de koppeling tussen hoofd, hart en handen. De verbinding
tussen wat je gelooft en je dagelijkse doen werd bijna niet gelegd, ook niet
in kerken. Terwijl die juist voorop zouden moeten lopen als het bijvoorbeeld
om duurzaamheid gaat. Als er een ramp gebeurt, staan we vooraan om te
collecteren. Het diaconaat functioneert goed. Maar praten over hoe je geloof
gestalte geeft in je dagelijkse handelingen vinden we maar lastig. Neem het
thema kleding, waar ik zelf veel mee heb. Als ik voor groepen sta, begin ik
altijd met de vraag na te gaan in welk land je kleding gemaakt is. Ik vraag

dan wat je weet van de arbeidsomstandigheden in
dat land. De meeste kleding komt uit Azië en wordt
onder erbarmelijke omstandigheden gemaakt. Kun
je als christen zulke kleding dragen? Ik heb nog nooit
voor een groep gestaan waar dan bij niemand het
kwartje valt.’

Wat als ik me niet per se druk maak om kleding?
‘Ga vooral op zoek naar waar jouw hart sneller van
gaat kloppen. Ik geloof dat als je ergens aan begint,
je vanzelf grotere stappen kunt gaan maken. Na ons
trouwen hadden René en ik echt nog geen geld om
alleen maar eerlijk geproduceerd voedsel te kopen.
Dus begonnen we met chocolade en koffie. Dat werd
vanzelf gewoon en een tijd later konden we een
volgende stap zetten. Ik realiseer me dat die keuze
moeilijk te maken is als je niet veel te besteden hebt.
Maar als ik zie hoe sommige medechristenen die
niet heel veel te besteden hebben zich inzetten in het
diaconaat of in de wijk, dan is dat net zo goed bouwen
aan Gods Koninkrijk.’
Je werkt bij Micha Nederland. Wat doet Micha
precies?
‘Micha is een christelijk netwerk van
goededoelenorganisaties, maatschappelijke
organisaties en kerken. We zijn uniek, omdat zowel
fondsenwervers, goede doelen als kerken bij elkaar
zitten. Gezamenlijk willen we sociale en ecologische
gerechtigheid op de agenda van christenen zetten.
We hebben de Micha-cursus en programma’s voor
kinderen en jongeren. Die onderdelen ontwikkelen
we in een projectgroep met mensen uit het netwerk.
De meeste christenen kennen ons van de Michazondag, die we ondertussen al elf keer hebben
georganiseerd. Daar doen jaarlijks meer dan duizend
kerken aan mee. De bedoeling van de Micha-zondag
is dat gemeenteleden gaan nadenken over keuzes die
bijdragen aan een wereld zonder onrecht. Dat zijn
stapjes in het Koninkrijk van God.’

Sociale én ecologische gerechtigheid. Vanwaar
het onderscheid?
‘Dat maken we bewust, omdat er bij christenen
al wat meer aandacht is voor sociaal onrecht dan
voor ecologisch onrecht. Daar zeg ik wel meteen
bij dat die twee alles met elkaar te maken hebben.
Neem bijvoorbeeld een ecologisch onderwerp als
klimaatverandering. Dat heeft alles te maken met
armoede. Want in gebieden waar het klimaat steeds
droger wordt, kunnen mensen ook moeilijker voedsel

verbouwen en mislukt de oogst vaker. Daardoor
hebben ze minder inkomsten en dus een grotere kans
om in armoede te vallen.’

Ecologische gerechtigheid, daar komt A Rocha
om de hoek. Hoe zie jij onze plek in het netwerk?
‘A Rocha is de enige partner van Micha die zich écht
met ecologische gerechtigheid bezighoudt. Daarom
ben ik zo blij met jullie. Natuurbehoud staat voor veel
christenen best wel op afstand, denk ik. Daarom vind
ik jullie programma Hart voor de Schepping zo mooi,

omdat het praktisch wordt. Dat je bijvoorbeeld in je
kerktuin laat zien hoe je omgaat met de schepping.
Zo bereik je niet alleen gemeenteleden, maar ook
omwonenden. Daarmee geef je als kerk een hoopvol
signaal af.’

Je hebt het over hoop. Wat stemt jou hoopvol?
‘De reden van mijn buurman om zich zorgen te
maken over wat ik schepping noem, is dat de wereld
anders naar de knoppen gaat. Dat is het verschil met
christenen. Wij geloven dat we kunnen bijdragen aan
een mooier stukje wereld totdat Jezus terugkomt om
de aarde verder nieuw te maken. Ik hoef de wereld
niet te redden, dat doet God. Maar ik mag wel een
handje helpen doordat Jezus in mij leeft.’
www.michanederland.nl
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graag samen met mensen in een groene omgeving.
Toch hoef je als vrijwilliger van De Parel niet
per se groene handen te hebben. Iedereen die
graag tuiniert en wil meewerken aan de opbouw
van deze dorpsakker is van harte welkom. Zo
werken we voor en met elkaar. Op dit moment
doen we met nog vier moestuinen mee aan het
project ‘Aanstekelijk tuinieren’. Daarmee bieden
we mensen die door omstandigheden veel thuis
zitten een kans om van de bank af te komen en hun
handen uit de mouwen te steken. We trekken met
elkaar op en er heerst een gemoedelijke sfeer. De
vrijwilligers komen hier naar eigen zeggen graag
omdat ze een stukje voldoening en ontspanning
vinden.’

‘GROEI EN BLOEI
VAN GEWASSEN
EN MENSEN’

H

et Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen draagt Dorpsakker De Parel
per 1 januari 2019 over aan A Rocha. A Rocha gaat dus vanaf 2019 ook…
moestuinieren!
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Dorpsakker De Parel
in Amerongen wordt
A Rocha-project

Zuster Greet Verhoeven (60) geeft leiding aan het Zendingsdiaconessenhuis Bethanië
in Amerongen en is medeoprichter van Dorpsakker De Parel: ‘Omdat het aantal
zusters in onze gemeenschap kleiner wordt, willen we graag meer ontzorgen. Daarom
dragen we per 1 januari de verantwoordelijkheid en het gebruik van De Parel over aan
A Rocha. Vorig jaar kwam deze organisatie op ons pad en is het idee van samenwerken
gegroeid. Toen ik de grondslag van A Rocha voor het eerst las, dacht ik: wat komt dit
goed bij elkaar, zorg dragen voor de schepping en de mensen. De ecologische moestuin
is in 2012 ontstaan op een braakliggend stuk grond. Onder de enthousiaste leiding van
diaconaal medewerker Liesbeth van den Berge zijn we toen gaan pionieren met als
motto: ‘Bewerk de aarde en ontgin nieuw land’.
Esther Gijsbertsen (38) verhuisde in 2015 naar Amerongen en ontdekte daar al gauw
Dorpsakker De Parel. Inmiddels is ze vanuit A Rocha actief betrokken. Vanaf 1 januari
2019 coördineert zij het project officieel. ‘Deze functie past erg goed bij mij. Ik werk

Gezellige ontmoetingsplek
‘Dorpsakker De Parel is een gezellige
ontmoetingsplek van ‘zien en gezien worden’,
waar je even op adem kan komen’, zegt zuster
Greet Verhoeven. ‘Persoonlijk contact vinden we
belangrijk, dus er is altijd ruimte voor een kopje
koffie of praatje. We hopen dat de Parel een sieraad
mag zijn voor Amerongen en een inspiratiebron
voor de mensen die er komen. Dat ze hier mogen
ontdekken wie ze zijn en dat ze van waarde zijn.
Zoals uit elk klein zaadje nieuw leven ontstaat,
zo kan de Schepper ook ons weer doen herleven.
We proberen zo ecologisch verantwoord mogelijk
met de grond om te gaan en bewerken onze
mooie bloemen- en groentetuin zonder chemische
bestrijdingsmiddelen. De oogst wordt onder
elkaar verdeeld en wat over is, brengen we naar de
voedselbank. Onze vrijwilligers zijn mensen met
hart voor tuinieren en een aantal herintreders die
even niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en
langzaam hun bestaan weer op willen bouwen. En
dat kan ook bij De Parel.’
Groei en bloei
Esther Gijsbertsen: ‘Het werk op De Parel sluit
prachtig aan bij de kernwaarden van A Rocha.
Het christelijke karakter zie je duidelijk terug
in het omzien naar elkaar. We hebben geen
winstoogmerk, maar dienen een sociaal en
diaconaal doel. Zo brengen we een deel van
de oogst naar behoeftige gezinnen in het
dorp. De gemeenschapszin wordt bevorderd
door afwisselende activiteiten, zoals een
vrijwilligersavond, barbecue, winterwandeling,
het bouwen van een insectenhotel en natuurlijk
ons jaarlijkse oogstfeest. Ten slotte dragen we
met onze ecologische moestuin actief een steentje
bij aan het zorg dragen voor de schepping. We
tuinieren op een natuurlijke manier zonder
bestrijdingsmiddelen en met aandacht voor
bloemen en insecten. Zo zorgen we hier op De
Parel voor de groei en bloei van gewassen en
mensen.’
http://dorpsakkerdeparel.arocha.nl

A ROCHA ACTIEF

15 jaar A Rocha
COLUMN

In september vierden we 15 jaar A Rocha in
Nederland! Op allerlei plekken staken we de
handen uit de mouwen voor een schonere
aarde – op die manier kun je ook een feestje
vieren. En dat past bij A Rocha: samen aan de
slag gaan.
In 2003 begonnen we als Nederlandse tak
van A Rocha. Van die eerste jaren staat me
helder voor de geest dat ik vaak moest
uitleggen wat het bestaansrecht van A Rocha
was. Of we soms een nieuwe christelijke zuil in
de natuurwereld wilden beginnen? Wat was de
toegevoegde waarde van A Rocha? Waaruit bestond
onze christelijke identiteit dan wel?
Naarmate de activiteiten van A Rocha zich
ontwikkelden, kwamen er minder vragen. In vijftien
jaar tijd is het gelukkig best gewoon geworden
om je in te zetten voor de schepping en dat vanuit
je geloof te motiveren. Of om natuurbehoud als
‘missie van de kerk’ te bestempelen. Om het over
ecologische gerechtigheid te hebben.
Ik ben ongelooflijk blij dat we aan die ontwikkeling
hebben bijgedragen! Op 14 plekken door het land
zijn we nu actief in natuurbehoud. Met allerlei
andere activiteiten zetten we ons in voor een
duurzamer en groenere aarde. We genieten van de
schepping, we verwonderen ons over de eindeloze
creativiteit van de grote Maker. We willen ons graag
oefenen in zorgzaam en duurzaam leven, hoe
ingewikkeld dat soms ook is. Geloof en zorg voor de
schepping horen bij elkaar. En gelukkig is dat nu veel
vanzelfsprekender dat vijftien jaar geleden.
Tegelijk geldt: er is nog een weg te gaan. Christenen
vinden het ook vandaag de dag nog moeilijk elkaar
te bevragen op een duurzame levensstijl. Zorg voor
de aarde is vaak nog iets extra’s, waar in de kerk
alleen aandacht voor is ‘als de echt belangrijke
dingen voor elkaar zijn’. Zo vanzelfsprekend en
gemakkelijk is het ook nu nog niet altijd: om
duurzaam, zorgzaam om te gaan met alles wat God
ons geeft.
We gaan dus graag verder, als A Rocha in Nederland.
Wat zou er de komende vijftien jaar moeten
gebeuren om de groene christelijke beweging nog
meer wind in de zeilen te geven? Heb je daar ideeën
over? Laat ze me weten! Je kunt me mailen op
nederland@arocha.org.

— Embert Messelink
directeur A Rocha Nederland

ACHTERGROND
KANTTEKENINGEN BIJ KRINGLOOPLANDBOUW

M

inister Carola Schouten wil dat de
Nederlandse landbouw in 2030 is
overgegaan op kringlooplandbouw.
Daarmee wil ze de grote problemen (verlies
van natuur, uitputting van de bodem en
klimaatverandering) het hoofd bieden. Drie
betrokkenen spreken waardering uit, maar
plaatsen ook serieuze kanttekeningen.
Wat waardeer je?
‘Ik waardeer dat de overheid de grote problemen
rond landbouw en voedsel nu serieus benoemt’,
zegt Wim Schippers. Hij schreef vorig jaar het
boekje ‘Boeren met ontzag’, dat veel aandacht
kreeg. Ook Sjef Staps, onder andere organisator
van de jaarlijkse Stoutenburglezing en in het
dagelijks leven werkzaam bij het Louis Bolk
Instituut voor duurzame landbouw, spreekt
zijn waardering uit: ‘Het is een visie met
toekomstperspectief, die een basis kan leggen
om de problemen waarmee het landbouw- en
voedselsysteem al decennia kampt, structureel
op systeembasis aan te pakken.’ Sjoerd Hoekstra,
die als Uw Stadsboer samen met A Rocha Zwolle
het beheer doet van de Schellerwaarden, noemt
kringlooplandbouw ‘helemaal goed en de enige
juiste weg’.
Waarover ben je bezorgd?
Sjef: ‘Dat het bij een visie blijft en dat niet
doorgepakt wordt naar concrete invulling en
uitvoering in de praktijk. Uiteindelijk kan deze

visie pas betekenis krijgen als hij leidt tot maatregelen die
werkelijk tot een ander landbouw- en voedselsysteem leiden. En
waarom gekozen voor een omslag in 2030, en niet een jaartal
dat dichterbij ligt? In de tussentijd zal nog veel schade worden
aangericht die voorkomen had kunnen worden.’

Wim: ‘Waarom willen we het huidige ‘productievolume’ niet
loslaten? En ook het daarmee gepaard gaande gebruik van vele
hectares in verre oorden? Er is in deze visie geen oog voor de
sociale ontwrichting die als gevolg van intensieve landbouw
plaatsvindt, dichtbij en veraf. Kringlooplandbouw met de huidige
productievolumes is niet volhoudbaar. De inzet van het kabinet is
dat de natuur op landbouwgronden in 2030 rijker en veelzijdiger
is. Maar op grond van meer dan dertig jaar ervaring zeg ik: Dat
gaat beslist niet lukken. ’
Sjef: ‘Het hangt af van in hoeverre het kabinet werkelijk gaat
doorpakken, of dat het lot van de natuur in handen wordt gelegd
van de markt. We moeten af van de naïeve gedachte dat de markt
alles wel gaat oplossen. De overheid moet sterker inzetten op
behoud en verbetering van biodiversiteit.’
Welke partij moet echt laten zien dat ze het anders wil
doen?
Sjef: ‘De overheid dient voor de Nederlandse burgers een stabiel
klimaat en voldoende biodiversiteit te borgen. Daarin faalt zij
momenteel verschrikkelijk. De overheid dient ook te zorgen
voor een level playing field. Dat kan onder andere door middel
van het doorvoeren van True Cost Pricing. Het is natuurlijk te
gek voor woorden dat het kabinet plannen heeft om de BTW
op drinkwater uit de kraan te verhogen, en die op drinkwater
in plastic wegwerpverpakking te verlagen. Ik wil als bio-

consument die bewust een hogere prijs voor zijn voedsel betaalt,
niet de kosten betalen van zuivering van grondwater (via mijn
drinkwaterrekening) ten gevolge van vervuilende gangbare
landbouw (die dan ook nog eens met mijn belastinggeld wordt
gesubsidieerd)!’

Wim: ‘De boeren. Zij hebben een sleutelrol. Ze moeten niet
wachten op anderen, maar het voortouw nemen en de goede
weg kiezen. Bij voorkeur samen. Daar is zegen aan verbonden.
Ik ben ervan overtuigd dat burgers dan gaan aanhaken. Minister
Schouten kan boeren die binnen gezonde grenzen willen werken,
ondersteunen. En ze kan partnerschappen tussen boeren en
burgers bevorderen. Zo’n parallelspoor met echt volhoudbare
vormen van kringlooplandbouw zal hard nodig blijken.’
Sjoerd: ‘De consument. Als de consument vanaf vandaag geen
plofkippen meer koopt, koopt de supermarkt morgen ook geen
plofkippen meer en stopt de boer overmorgen met die vorm van
productie. De consument betaalt en bepaalt! Als je het aan de
overheid overlaat, gaat het precies zoals met de legbatterijen.
In Nederland zijn ze verboden in het kader van dierwelzijn. De
legbatterijen zijn ontmanteld en verkocht aan Oekraïne. Door
een handelsverdrag koopt de supermarkt de eieren uit die
batterijen voor de laagst mogelijke prijs, want de consument
kiest de goedkoopste eieren uit de schappen. Dat gebeurt met
veel meer producten. Denk aan vlees uit Zuid-Amerika. Daar
geldt nagenoeg geen regelgeving, terwijl Nederlandse producten
overal aan moet voldoen. Minister Schouten kan dus wel goede
bedoelingen hebben, maar kan ze het ook afdwingen door de
grenzen te sluiten voor producten die niet aan de Nederlandse
eisen van kringlooplandbouw voldoen?’
Tekst: Embert Messelink | Foto’s: Pixabay

Onze waarden
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.

EKO-SCAN VOOR KERKTUINEN
A Rocha heeft in oktober het Ecologisch
Kerktuinen Onderzoek (EKO) gelanceerd. Met
deze EKO-quickscan kan iedereen aan de slag
om de beste kansen voor natuur rondom het
eigen kerkgebouw snel in kaart te brengen.
De scan is in te vullen via www.arocha.nl door
kerkenraden, commissies of kerkleden. Door
een aantal eenvoudige vragen kan A Rocha
met behulp van ecologen bepalen wat de beste
kansen zijn voor natuur. Zit er een verbouwing
van de kerk aan te komen? Dan is het wellicht
mogelijk om eenvoudige voorzieningen
voor vleermuizen en gierzwaluwen mee te
financieren. Ligt de kerk in de buurt van een
natuurgebied? Dan kan de kerktuin de natuurwaarden in dat gebied wellicht
versterken. Andere vragen richten zich op kansen voor bloeiende heesters en
of er vrijwilligers zijn die zich willen inzetten voor het beheer van de kerktuin.
Gemeenteleden of kerken die de EKO-scan invullen, krijgen binnen enkele
weken een deskundig advies toegemaild.

Comité van Aanbeveling
Reinier van den Berg weerman/meteoroloog
Wouter van Dieren Club van Rome | Leonard
Geluk Voorzitter CvB Haagse Hogeschool
Bob Goudswaard econoom | Jan Huijgen
plattelandsondernemer/filosoof | Edward de
Kam directeur Youth for Christ Europa, MiddenOosten en Noord-Afrika | Anastasia Kellermann
duurzaamheidsadviseur | Stefan Paas hoogleraar
missiologie | Wim Rietkerk l’Abri Nederland
| Edith Schouten auteur/natuurliefhebber |
Dick Stellingwerf waarneemd burgemeester
Schiermonnikoog | Jeroen Sytsma gereformeerd
predikant Zwolle | Arie van der Veer vogelliefhebber
/ programmamaker Evangelische Omroep |
Martine Vonk duurzaamheidsadviseur
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BORDEN OP SCHOR ALTEKLEIN
Op 15 september heeft A Rocha Zeeland
borden onthuld op Schor Alteklein op Tholen.
De borden geven aan dat wandelaars welkom
zijn en vermelden een aantal regels om de
natuur op het schor te beschermen. Onder
leiding van initiatiefnemer Wijnand Lammers
beheert A Rocha – in samenwerking met de
Natuurvereniging Tholen – dit bijzondere schor
sinds 2010. De afgelopen jaren is gebleken dat
het schor een paradijs is voor verschillende soorten orchideeën. Ook komen
er meer dan negentig soorten paddenstoelen, 22 soorten broedvogels en 21
soorten dagvlinders voor. A Rocha voert onder andere maaiwerkzaamheden
uit, om de omstandigheden voor de zeldzame orchideeën optimaal te houden.

DUURZAAMHEID VOOR DOMINEES
Samen met de Theologische Universiteit
Kampen en de Christelijke Hogeschool Ede
geeft A Rocha de cursus ‘Duurzaamheid voor
dominees’, die in januari 2019 van start gaat.
De cursus biedt naast theologische verdieping
en inspiratie ook concrete ideeën en praktische
tools om werk te maken van duurzaamheid in een plaatselijke kerk. Cursisten
leren kennis en visie op het gebied van duurzaamheid omzetten in geestelijk
leiderschap. Docenten: Embert Messelink, Jeroen Sytsma, Hans Burger, Bert
Roor en Barend Kamphuis. Meer informatie: www.pepredikanten.nl.

