
NIEUWSBRIEF
jaargang 17 – nr 2 – December 2019

‘Je kunt je oor te luisteren leggen in het landschap. 
Wat verwacht de schepping van me? 
Hoe kan ik goed doen?’ 
– Theanne Boerfo
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In 2007 verhuisde Theanne Boer (50) van 
Utrecht naar Driewegen, Zuid-Beveland. 
Oorzaak: de liefde. Gevolg: een jarenlange 

zoektocht naar duurzaam en zorgzaam leven 
met de schepping. In columns in het Nederlands 
Dagblad schrijft ze nu geregeld over alle facetten 
aaan groen denken en doen. Ook werd ze actief 
voor A Rocha Zeeland. Nu komt ze met een boek: 
‘Hoe kan ik groener leven?’.

‘Het idee werd me aangereikt door een uitgever. Hij 
wilde aan de slag met een nieuw concept: in tien 
brieven probeer je een lezer met een probleem op 
weg te helpen. Een soort zelfhulpboek. Ik heb het 
geschreven voor mensen die duurzamer willen 
leven, maar nog niet de tools hebben.’

Hoe pak je dat aan?
‘Ik vind het belangrijk om eerst heel goed over de 
waarom-vraag na te denken. Daarom geef ik in 
de eerste brieven veel aandacht aan de innerlijke 
motivatie. Wat is je drijfveer? En als je daarna 
aan de slag gaat, is mijn advies: doe eerst iets met 
een thema dat je het meest raakt. Probeer niet 
geforceerd dingen aan te pakken.’

Wat heeft jouzelf in beweging gebracht?
‘Allereerst is dat inderdaad mijn ontmoeting met 
Nanning-Jan. Ik bezocht hem ooit om hem te 
interviewen, nu zijn we al weer ruim twaalf jaar 
getrouwd. Ik herinner me nog dat ik destijds van 
de ene verbazing in de andere viel. Vroeger kon een 

vakantie me niet dynamisch genoeg zijn: ik trok 
graag van de ene plek naar de andere. Nanning-Jan 
kan drie weken op één plek vakantie houden. Elke 
dag maakt hij met plezier dezelfde wandeling en 
elke dag ontdekt hij dan nieuwe dingen in de natuur! 
Een voorbeeld? We maakten ooit een prachtige 
wandeling over bij Tienhoven. We zaten een poosje 
bij een watertje. Ik had een bepaalde eindtijd in mijn 
hoofd en zei op een gegeven moment: “We moeten 
door”. “Nee”, zei hij, “ik zag net een ijsvogel. Als we 
even wachten, komt hij weer terug. Ze pakken vaak 
dezelfde route.” Dat wist ik helemaal niet. Ik zette me 
zuchtend neer. Maar inderdaad, hij kwam opnieuw! 
Prachtig!’
‘Toen we al getrouwd waren, hadden we op een 
gegeven moment muizen in huis. Als stadse dame 
zou ik onmiddellijk een doos gif neerzetten. Maar 
ik wist wel dat ik dat beter niet kon voorstellen. 
Dus ik wachtte af wat de natuurkenner in huis zou 
beslissen. Nou, die deed helemaal niets! Uiteindelijk 
liepen de muizen over het aanrecht. Toen er een keer 
een muis uit de koelkast sprong, zei ik: “Nu is mijn 
grens bereikt. Kun je niet een manier vinden om ze 
weg te krijgen?” Hij bleek een inloopval te hebben. 
’s Nachts was het meteen raak, we hoorden de val 
dichtklappen. Maar, wist hij, een muis kan maar een 
paar uur zonder eten. Hij stapte dus zonder morren 
uit bed, kleedde zich aan, stapte met de val in de 
auto en reed naar zijn land om de muis los te laten.’
‘Snap je iets van mijn verbazing? Wat mij ontroert 
is zijn verhouding tot de natuur: die is veel 
gelijkwaardiger. Wij horen bij de andere schepselen 

en zij bij ons. We leven in elkaars wereld. Als mensen zijn we 
eigenlijk te gast in hun wereld, niet andersom. We heersen over 
iets waar we ook zelf onderdeel van zijn, zo is het.’

Je noemt in je boek drie Benedictijnse leefregels die 
belangrijk zijn voor onze verhouding tot de schepping. 
Noem ze eens.
‘De eerste is de ‘stabilitas loci’. Dat betekent dat je de plek waar 
je woont, echt leert kennen. Dat je je verbonden voelt met een 
vaste plek en weet wat er om je heen leeft en groeit en bloeit. 
Dat je je hecht aan de plek waar je bent. Voor mij was dat een 
experiment, hier in Zeeland. Inmiddels weet ik precies wat 
er groeit. Ik heb hier geleerd dat ik geen sperzieboontjes en 
aardbeien in december moet kopen. Ik heb contact met de 
seizoenen gekregen, dat zou ik niet graag meer kwijtraken.’
‘Het is trouwens echt niet alleen halleluja hoor. We leven hier 
te midden van industriële landbouwgebieden. Hier wordt 
grootschalig chips, patat, suiker en veevoer geproduceerd. 
En tegelijk vind ik hier ruimte en rust, het oude land dat nog 
door monniken in cultuur is gebracht is nog herkenbaar. Er ligt 
iets heel gewijds in het landschap, dat past helemaal bij die 
Benedictijnse principes.’
‘De tweede leefregel is die van de ‘obedientia’. Letterlijk betekent 
dat gehoorzaamheid, maar bij de benedictijnen gaat het om veel 

meer. Het draait om de kunst van het luisteren. Je kunt je oor te 
luisteren leggen in het landschap. Wat verwacht de schepping 
van me? Hoe kan ik goed doen? Ik ben ervan overtuigd dat 
mensen door onwetendheid niets doen, domme dingen doen. 
Ik kan nu een aantal roofvogels onderscheiden. Ik heb een keer, 
echt een magisch moment, een hele groep grutto’s uit het zuiden 
zien terugkomen en hier zien neerstrijken. Dat helpt me ook 
ontzag te krijgen voor de Schepper. A Rocha helpt mij ook om 
aan obedientia te doen. Ik zit veel te veel in mijn hoofd, terwijl 
het juist zo goed is om met je handen in de natuur bezig te zijn. 
Dat is het echte ‘zorgen voor’ en ‘luisteren naar’. Als ik met 
A Rocha Zeeland een ochtend werk in de natuur, leer ik meer 
over de schepping dan in een week achter mijn bureau.’
‘De derde leefregel is de ‘conversio morum’. Je gewoonten 
veranderen. Het moeilijkste wat er is. Veranderen gaat met 
vallen en opstaan, je moet jezelf gunnen dat dat mag. Ik denk dat 
het betekent dat we ook leren inleveren. Plechtig gezegd: je moet 
een offer brengen voor de verlossing van de schepping. Ik houd 
bijvoorbeeld echt niet van kool. Boerenkool, witte kool, zuurkool, 
ik vind het niets. Maar in de winter is er soms niks anders te 
krijgen dat verantwoord is. Dus dan toch maar aan de kool.’

Leg je een lat voor jezelf aan?
‘Nee, zeker geen absolute lat. We zijn allemaal op weg. Ik wil echt 
graag een klimaat kweken van: ga het proberen, doe alsjeblieft 
wat. Laten we de drempel zo laag mogelijk maken. Dat werkt, die 
reactie krijg ik op dit boek. Dat mensen er zin in krijgen om iets 
te gaan doen.’

Wat hoop je uiteindelijk te bereiken met tien brieven?
‘Dat mensen zich een houding eigen maken waarbij ze ruimte 
geven aan andere schepselen. Dat mensen bij alles wat zij doen, 
zich afvragen: neem ik hier ruimte in ten koste van…? Wie 
betaalt hier de prijs? Dat is verantwoordelijkheid nemen voor 
het stukje van de schepping waarin je verkeert. Je bent er echt 
als je het verinnerlijkt hebt. Niet alleen in je handen, ook in je 
hoofd en je hart. Een innerlijke houding van zorgzaamheid noem 
ik het.’

En mensen die geloven dat elke stap de bekende druppel 
op de gloeiende plaat is…?
‘Ook voor hen schrijf ik een brief in mijn boek. Want ze zijn 
er veel: mensen die geloven dat het allemaal niks helpt. Een 
beetje minder vliegen of een blokzeep kopen in plaats van een 
plastic fles, het gaat het verschil volgens hen niet maken. Met de 
econoom Bob Goudzwaard zeg ik dan: let niet op de ‘eindselen’, 
op wat je wil bereiken. Ga uit van je ‘beginselen’. Wij zijn 
genoodzaakt goed te wezen, zegt hij. Dat is je plicht. Klaar! Ik 
geloof ook dat God deze wereld redt. Maar het ontslaat me niet 
van de plicht om de opdracht uit Genesis 1 gestalte te geven.’

‘GOED LUISTEREN NAAR DE 
SCHEPPING, DAT IS EEN KUNST’

Naar aanleiding van: 
Hoe kan ik groener leven? Tien bemoedigende brieven.
Theanne Boer. Uitgeverij Plateau.
Tekst: Embert Messelink
Foto’s: Rogier Bos
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Onder leiding van Ties van Veelen (34) 
van A Rocha Haarlem ging een groep 
enthousiaste vrijwilligers op World 

Clean Up Day, 21 september, aan de slag op het 
strand van Bloemendaal aan Zee. Gewapend 
met grijpstokken en vuilniszakken werd 
een strook toeristisch strand ontdaan van 
sigarettenfilters en ander klein afval.

Ties: ‘Onze groep was een mix van A Rocha 
vrijwilligers en mensen van ‘buiten’, die zich via 
de landelijke actie-website hadden aangemeld. De 
jongste deelnemer was drie en de oudste zeventig 
jaar oud. Het is altijd leuk als kinderen meehelpen. 
Ze beginnen al te glunderen als je ze een grijpstok 
geeft. Voor hen voelt het toch een beetje als schat 
zoeken.’

Schoon zeewater
‘We hebben ons die ochtend vooral gefocust op 
sigarettenfilters omdat dit eigenlijk klein chemisch 

afval is. Ze zitten boordevol microplastics en 
chemische stoffen. Eén klein filter kan wel acht 
liter zeewater vervuilen. Daarnaast zien veel 
dieren deze filters aan voor voedsel. Dus het 
verwijderen voorkomt veel dode vissen en vogels. 
Na twee uur zoeken hadden we over een lengte 
van een halve kilometer 2500 filters verzameld, 
wat twintigduizend liter schoon zeewater 
oplevert.’

Ook op dertien andere locaties – van 
Schiermonnikoog tot in Monster bij Den Haag - 
gingen A Rocha groepen en kerken op pad om op 
World Cleanup Day zwerfvuil te verzamelen. Ook 
in veel andere landen gingen A Rocha teams op 
pad. Op 19 september 2020 is er weer een World 
Cleanup Day – ook dan hoopt A Rocha op zoveel 
mogelijk plekken aan te haken.

CLEAN UP DAY OP 
BLOEMENDAALSE STRAND

Tekst: Jos Vink
Foto’s: Ties van Veelen

Deelnemers tonen trots de vangst van deze ochtend.

Dorpsakker De Parel heeft in 
september met vrijwilligers en 
dorpsgenoten uit Amerongen 

uitbundig het oogstfeest gevierd. Esther 
Gijsbertsen (39) coördineert namens 
A Rocha deze plaatselijke moestuin 
sinds begin 2019 en plukte letterlijk en 
figuurlijk de eerste vruchten van het land.

Esther: ‘Elke winter maak ik een uitgebreid 
ecologisch teeltplan voor onze tuin. We 
planten bewust veel bloemen tussen de 
gewassen, want die hebben een belangrijke 
functie bij de bestrijding van ongedierte. 
Zo zorgen goudsbloemen tussen de wortels 
voor minder bodem-aaltjes. En Oost-Indische 
Kers is een prachtig vanggewas voor 

luizen. Ook doen we aan vruchtwisseling. 
Daardoor schoten rond Pasen de asperges als 
paddenstoelen uit de grond. En tijdens deze 
zonnige zomermaanden genoten we volop 
van aardbeien, bessen, sla en boontjes.’
‘We werken met een vaste groep vrijwilligers, 
die ook mee delen in de opbrengst van het 
land. Daarnaast gaat een deel van de oogst 
in het hoogseizoen naar de voedselbank. Het 
restant verkopen we vers geoogst uit onze 
tuin aan dorpsgenoten en op lokale markten. 
Dit jaar hebben we ook de groenten geleverd 
voor het inspiratieweekend van A Rocha. En 
zo is de cirkel weer rond.’

OOGSTFEEST BIJ DORPSAKKER DE PAREL

 Foto: Rogier Bos

WANDELEN IN DE 
WOLKEN OP HET 
VOERMAN STRUINPAD

In september heeft A Rocha Zwolle samen met de gemeente Zwolle 
en Rijkswaterstaat Het Voerman Struinpad geopend, dat door de 
uiterwaarden van de IJssel voert. Initiatiefnemer Wim Eikelboom 

(51) ziet dit pad als een cadeau aan stadsgenoten, natuurliefhebbers, 
wandelaars en cultuurminnnaars.

Wim: ‘Het idee voor dit wandelpad bedacht ik een paar jaar geleden, 
mijmerend op de IJsseldijk. Jan Voerman is beroemd geworden met zijn 
schilderijen waarop de rivier de IJssel is te zien met fraaie wolkenluchten en 
koeien in het landschap. Die sfeer kun je nog altijd ervaren als je langs de IJssel 
wandelt ter hoogte van Zwolle en Hattem. De wandelroute is een eerbetoon 
aan de IJsselschilder en het maakt wandelaars bewust van de ruimte en 
schoonheid van rivierluchten.’

Weids landschap
‘Vrijwilligers van A Rocha onderhouden het pad dat voert door de riviernatuur 
die is ontstaan dankzij het project Ruimte voor de Rivier. Het pad wordt 
gemarkeerd door paaltjes met een speciaal ontworpen beeldmerk. Startpunt 
is het veerpontje over de IJssel van Hattem naar Zwolle. Tijdens de wandeling 
kan je luisteren naar de Podcast Rivierverhalen: Wandelen in de wolken met 
IJssel-schilder Jan Voerman. Radiolegende Peter van Bruggen neemt je als 
luisteraar mee in het leven en werk van Jan Voerman. Zo komt het weidse 
landschap langs de rivier nog meer tot leven.’

Voetveer
Het Voerman Struinpad is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Wandelaars kunnen nu het begin van de route wandelen. 
Tijdens de wandeling kan al struinend de nieuwe natuur in de uiterwaarden, 
die is ontstaan door het project Ruimte voor de Rivier, worden ervaren. In 
2020 zal een klein voetveer in de route in gebruik worden genomen. Dit 
voetveer maakt het mogelijk een van de zijtakken van de IJssel over te steken. 
Daarmee is het pad compleet en kan een volledige ronde gewandeld worden.

Nieuwe natuur
De Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vormen een nieuw opgeleverd 
natuurgebied dat is aangelegd in het kader van het provinciale programma 
‘Ruimte voor de rivier’. De verwachting is dat nieuwe plantensoorten en 
vogels zich in het gebied zullen vestigen. A Rocha heeft voor de uitvoering van 
het beheer afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat, die de eigenaar is. Het 
Voerman Struinpad is geopend tussen zonsopgang en zonsondergang.

Foto’s: A Rocha Zwolle

Wandelaars verkennen de route tijdens de 
feestelijke opening

Zelfs koeien vinden hun weg over het Voerman 
Struinpad

A Rocha-vrijwilligers Eric en Egbert markeren het 
pad met paaltjes

A ROCHA ACTIEF
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— Eelkje, Gerben, Hinke en Bente Visser

We begonnen met de natuurweken in 

de Zwaakse Weel, Zeeland, in 2008. Via 

een jarenlang verblijf op landgoed Eerde 

belandden we de afgelopen twee jaar op 

landgoed Slangenburg in de Achterhoek. En 

nu, na 12 jaar, zwaaien wij af. In al die jaren 

werkten we op de heide, langs oevers en in 

lanen. Trokken we op met jong en oud. Deden 

we kinderwerk, stookten we kampvuren, zongen 

we kampliederen en lofliederen, verwonderden 

we ons tijdens excursies over de Schepper en 

zwommen we in zee en Regge.

Vooral Eerde ligt ons voor altijd na aan het hart: de 

combinatie van vuur en water, de verstilde vieringen 

aan het eind van de avond voor het hek, waar de 

koeien meesnuivend of loeiend hun Schepper groot 

maakten.

Wat een werk verzetten we met elkaar, in het 

natuurbeheer, maar ook in de voorbereidingen en 

in de keuken. Hoeveel kilometer laan hebben we 

gesnoeid, hoeveel ringslangen hebben zich in de 

hopen hooi genesteld, hoeveel kilo boodschappen 

zijn er versjouwd in 12 jaar tijd?

We mochten proeven van het goede leven dat God 

geeft. Ook tijdens misère van eindeloze regens, 

knetterende droogte en hitte, improviseren met 

buitendouches of botsende karakters. Het kwam 

allemaal langs, en het was prachtig.

Iedereen met wie we ooit op de natuurweek waren: 

dank! Alle anderen: doen! Want de natuurweken 

blijven!

Het klimaat verandert. Zo 
betrouwbaar het weer vroeger 
was, zo onvoorspelbaar 

is het nu. Stijgende temperaturen 
en veranderende regenpatronen 
vergroten de huidige kwetsbaarheid 
van voedselsystemen en bedreigen 
biodiversiteit. A Rocha zet zich 
wereldwijd in voor advies en 
onderzoek.

In Nigeria werkt het Eden Creation 
Care Initiative samen met A Rocha. Het 
project is onder andere gericht op boeren 
die moeite hebben met het succesvol 
verbouwen van gewassen. Boeren worden 
aangemoedigd technieken van Farming 
Gods Way, zoals mulchen, te gebruiken. 
Doordat de grond wordt afgedekt met 
plantenresten is er minder water nodig 
voor de gewassen, komt er minder 
onkruid op en wordt de vruchtbaarheid 
van de grond bevorderd.

A Rocha Kenia
Ook in Kenia ervaren boeren aan den lijve 
wat klimaatverandering is. Het verhaal 
is hetzelfde in het hele land. Boeren 
beschrijven hoe een groot deel van de 
gewassen is weggespoeld of beschadigd 

door zware regens. De regenbuien tussen 
april en juni worden steeds zwaarder 
en veroorzaken zowel overstromingen 
als schade aan gewassen. Tussen 
oktober en december zijn er juist grote 
watertekorten, waardoor het moeilijk 
is om het land te bewerken voordat het 
droge seizoen - tussen januari en maart – 
begint. Farming Gods Way wordt sinds 3 
jaar ook door A Rocha Kenia toegepast in 
projecten in het Dakatcha bosreservaat. 
Dat is bijzonder succesvol. Het land 
is beter beschermd tegen extreme 
weersomstandigheden. De oogsten zijn 
er verdubbeld, waardoor de boeren extra 
inkomsten hebben.
A Rocha India helpt boeren bij de 
overstap van gewassen die sterk 
afhankelijk zijn van regen (zoals rijst) 
naar gewassen die minder kritisch zijn 
(zoals gierst). Ook dit helpt om in een tijd 
van klimaatverandering een goede oogst 
te kunnen binnenhalen.

Koralen
Boeren ondervinden de gevolgen van 
klimaatverandering. Hetzelfde geldt 
voor de natuur. Volgens een recente 
analyse van wereldwijde gegevens is de 
hoeveelheid koraal de afgelopen 150 

jaar gehalveerd. Vooral de laatste dertig 
jaar is de afname dramatisch snel gegaan 
door onder andere temperatuurstijging 
en verzuring van het oceaanwater. Ook 
blijken veel koralen steeds vatbaarder 
voor ziektes. Hierdoor verbleken de 
koralen overal ter wereld, ook in het 
Watamu Marine National Park (WMNP) 
in Kenia, waar A Rocha werkt. In het 
park leven ongeveer 150 soorten 
harde en zachte koralen, waaronder de 
koraalsoort Anomastraea irregularis, een 
bedreigde soort. De koralen leven daar in 
zogenoemde getijdenpoelen. 

Getijdenpoelen
Er is maar weinig bekend over de vraag 
hoe koralen in getijdenpoelen reageren 
op klimaatverandering. A Rocha Kenia 
is betrokken bij onderzoek naar de 
biodiversiteit en verspreiding van koralen 
in het nationale park. In de toekomst 
zullen temperatuursensoren in de 
poelen worden geplaatst. A Rocha hoopt 
daardoor meer inzicht te krijgen in hoe 
koralen in getijdenpoelen reageren op 
veranderende temperaturen. Dat kan 
op zijn beurt weer aanwijzingen geven 
voor hoe we koralen wereldwijd kunnen 
behouden.

Climate Stewards moedigt iedereen aan zijn of haar ecologische voetafdruk te 
verkleinen en resterende CO2-uitstoot te compenseren. Op onze website vind je een 
schat aan inspiratie in onze blogs en in de Duurzame Bucketlist om je voetafdruk te 
verminderen. Met onze online calculator kun je de rest van je voetafdruk berekenen 
en de CO2 te compenseren. Door te compenseren steun je onze projecten in Ghana, 
Kenia, Mexico, Nepal en Uganda. Deze projecten richten zich op bosaanplant en 
investeringen in duurzame technieken.

Duurzaamheid leeft. Niet alleen individuen, maar ook steeds meer organisaties 
zijn met duurzaamheid bezig. Bij Climate Stewards helpen we een groeiend aantal 
(christelijke) organisaties inzicht te krijgen in hun ecologische voetafdruk, zodat ze 
deze kunnen verkleinen en compenseren. 

www.climatestewards.nl

BOER EN NATUUR KWETSBAAR 
DOOR KLIMAATVERANDERING
Foto’s: A Rocha Internationaal | Tekst: A Rocha Internationaal; vertaling Veraniek Veldstra

ACHTERGROND



Stichting A Rocha Nederland
Leonorestraat 11
3816 SR Amersfoort
Tel: 033-4726722
nederland@arocha.org
www.arocha.nl (Nederland)
www.arocha.org (internationaal)
Inschr. nr. K.v.K. Amersfoort 32095673
IBAN NL45 TRIO 2000 6140 43

Klimaatprogramma Climate Stewards
IBAN NL96 TRIO 0379 2160 27
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Drukwerk: De Groot Drukkerij, Goudriaan
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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, Midden-
Oosten en Noord-Afrika | Anastasia Kellermann 
duurzaamheidsadviseur | Stefan Paas hoogleraar 
missiologie | Wim Rietkerk l’Abri Nederland | 
Edith Schouten auteur/natuurliefhebber | Dick 
Stellingwerf oud-Kamerlid ChristenUnie | Jeroen 
Sytsma gereformeerd predikant Zwolle | Arie van 
der Veer vogelliefhebber / programmamaker 
Evangelische Omroep

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 waardenOnze waarden

Comité van AanbevelingComité van Aanbeveling

LEIDERS A ROCHA 
INTERNATIONAAL 
OMGEKOMEN  
BIJ ONGEVAL

MARTINE VONK 
(1974 – 2019)

DAVE BOOKLESS 
SPREKER NEW WINE

Eind oktober waren vier leiders van A Rocha Internationaal betrokken bij een 
vreselijk auto-ongeluk in Zuid-Afrika. Chris Naylor – directeur van A Rocha 
Internationaal – en zijn vrouw Susanna overleefden het ongeluk niet. Ook 
Miranda Harris, medeoprichter van A Rocha, kwam om het leven. Haar 
echtgenoot Peter Harris raakte gewond, maar maakt het goed. Het viertal was 
in Zuid-Afrika om mee te denken over de verdere ontwikkeling van A Rocha in 
het land.
A Rocha Nederland is diep geraakt door het overlijden van onze vrienden en 
collega’s. We leven mee met familie en vrienden en met de vele collega’s over 
de wereld. Via een nieuwsbericht op www.arocha.nl is meer informatie te 
vinden. Ook is er de mogelijkheid om online condoleances achter te laten.

Half november overleed Martine Vonk, medeoprichter 
en oud-voorzitter van A Rocha. Martine was nog maar 
45 jaar. Ze was al jaren ziek. Recent bleken er geen 
nieuwe middelen meer voorhanden om de kanker 
te remmen. Martine was vanaf het allereerste begin 
betrokken bij de oprichting van A Rocha in Nederland. 
Daarna was ze jaren voorzitter van A Rocha Nederland. 

Afgelopen zomer sprak Martine nog tijdens het A Rocha inspiratieweekend in 
Voorthuizen. Ze heeft zich een groot deel van haar leven op allerlei manieren 
en voor veel organisaties ingezet voor duurzaamheid en gerechtigheid. 
Haar boekje ‘Genieten van genoeg’ was een bundeling van veel inzichten en 
wijsheid die ze in haar leven had opgedaan.
We zullen ons Martine blijven herinneren als een bijzondere, energieke en 
gedreven vrouw, die op doorleefde en inspirerende wijze het belang van 
goede zorg voor Gods schepping onder de aandacht bracht. Daarbij leefde ze 
overtuigd vanuit haar geloof, in vertrouwen op God. Via een nieuwsbericht op 
www.arocha.nl is een interview met Martine terug te lezen over haar ziekte, 
duurzaamheid en ‘genieten van genoeg’.

Theoloog, schrijver en spreker Dave Bookless 
van A Rocha is hoofdspreker op de New Wine 
zomerconferentie van 18 - 24 juli 2020. Het thema 
van de New Wine conferentie is ‘Heel het leven’. 
Bookless werd bekend door zijn boek Planetwise, 
in het Nederlands vertaald als ‘Het groene hart van 
het geloof’. Wil je deze conferentie bijwonen, dan 

kan dat bijvoorbeeld door mee te kamperen op het A Rocha veld. Via onze 
gratis nieuwsmails delen daar in de komende maanden meer informatie over. 
Belangstelling? Abonneer je via www.arocha.nl. 


