
1

Schatten aan de IJssel
voorproefjes van de hemel

‘Heel het Leven’
opent ogen en harten 

A Rocha Zeeland 
in actie voor bedreigde bijen

NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF
december 2020

- Jaargang 18 -

‘De woestijn zal zich verheugen, ‘De woestijn zal zich verheugen, 
de dorre vlakte vrolijk zijn, de dorre vlakte vrolijk zijn, 

de wildernis zal jubelen en bloeien’de wildernis zal jubelen en bloeien’  
Jesaja 35:1Jesaja 35:1
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            Wij zijn A Rocha
Een beweging van christenen die zich wereldwijd inzet voor natuurbehoud 

en duurzaam leven. In Nederland werken we met lokale groepen aan 
natuurbehoud en -ontwikkeling. Onze diepste motivatie is de Schepper, 

die al het leven met liefde heeft gemaakt en die de aarde aan de zorg 
van mensen heeft toe vertrouwd. Wij gaan voor verwonderen, zorgen en 

beschermen. Onze missie is groen geloven  groen geloven heel gewoon te maken.

Ecomodernist of geitenwollen sok. Klimaatontkenner 
of boomknuffelaar. Wat voor de één een scheldwoord 
is, is voor de ander een geuzennaam. Natuur en 
klimaat verdelen de wereld in twee kampen: mensen 
die snel maatregelen willen en mensen die dat 
weggegooid geld vinden. Geregeld leidt dat tot flinke 
spanningen. Gelukkig is kerst de tijd van verzoening 
onder de kerstboom. Toch? 

Maar het bijzondere is, dat zelfs de kerstboom er 
voor zorgt dat mensen in verschillende kampen 
terecht komen. Ben jij van de echte kerstboom of 
van de kunstkerstboom? Of vindt je een kerstboom 
überhaupt uit den boze? Als bewust christen kijk je 
dan vooral naar de minste milieueffecten. Maar helaas, 
het antwoord valt niet te geven. Het is niet bekend of 
een echte kerstboom of kunstkerstboom beter is voor 
het milieu. Duidelijk is wel dat lang met je boom doen 
de milieubelasting vermindert. Zelf gebruiken wij thuis 
onze kerstspar meerdere jaren achtereen. Na gebruik 
binnenshuis gaat hij weer naar buiten, de tuin in.

Het ontstaan van verschillende kampen is van alle 
tijden. De meest bekende verdeling is die tussen 
rekkelijken en preciezen. De termen ‘rekkelijk’ en 
‘precies’ hebben hun oorsprong in godsdienstige 
twisten in de 17de eeuw. Remonstranten (rekkelijk) 
en contraremonstranten (precies) twistten over 
de rolverdeling tussen mens en God. Hoe verhoudt 
zich menselijke verantwoordelijkheid tot goddelijke 
voorbeschikking? Ik denk dat de meeste kerkgangers 
zich hier tegenwoordig niet meer zo druk over maken 
als vroeger. 

In de moderne tijd lijkt ‘leer’ vervangen door 
‘levensstijl’ als splijtzwam. We beoordelen iemand 
nu vooral op wat hij of zij doet. De zeiltocht van 
klimaatambassadeur Gretha Thunberg naar New 
York was toch niet zo klimaatneutraal als we allemaal 
dachten. Haar zeilcrew van 6 personen zag de 
terugtocht met de zeilboot niet zitten en ging terug 
met het vliegtuig. Dan had Gretha beter in haar eentje 
een retourtje met het vliegtuig kunnen boeken. Weer 
een stukje afgesnoept van haar geloofwaardigheid. 

De mens is dus eigenlijk niet veranderd sinds de 17de 
eeuw. We veroordelen het gedrag van een ander. 
We plaatsen iemand snel in het andere kamp. Een 
belangrijke les die we als kind allemaal geleerd hebben 
is: stel je oordeel even uit. Tel even tot tien voordat je 
iets roept. Als je eerlijk bent, hoe vaak tel jij tot tien? Je 
wacht misschien een split second, maar dan komt het 
hoognodige er toch uit. De volgende keer beterschap, 
beloof je jezelf.

“Heb je vijanden lief”, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. 
Dat is een uitspraak met nog grotere consequenties. 
Het betekent dat het verdelen van de wereld in twee 
kampen, ons kamp en dat van hen, rekkelijken en 
preciezen, dat dat niet kan. Die persoon waarvan 
je het verspillende gedrag veroordeelt, moet je juist 
liefhebben. Niet voor je zelf of uit liefdadigheid. Maar 
omdat de ander er recht op heeft. 

Kerst viert de komst van Jezus naar de aarde. Jezus 
is niet gekomen om de wereld in twee kampen te 
verdelen. Hij is gekomen om mensen te bevrijden, ja 
zelfs de hele aarde, inclusief dieren en planten. Zijn 
komst betekent vrede voor alles en iedereen, voor de 
hele kosmos. Jouw hoop op een betere toekomst, op 
een beter 2021, is in Hem terecht.

Er wordt wel gezegd dat kerstbomen na gebruik 
eigenlijk bij het chemisch afval zouden moeten. Tijdens 
de opgroeifase van zaadje tot boom wordt gif gebruikt 
om schadelijke insecten te weren. Gelukkig schijnt er nu 
ook een gifloze, biologische kerstboom te koop te zijn. 
Dat is voor rekkelijken en preciezen een mooie kans. 
Een kans om wat meer recht te doen aan Gods aarde.
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GROEN LICHTGROEN LICHT

Steun A Rocha

Donateur worden? Maak 25 euro over op 

 IBAN NL45 TRIO 2000 6140 43 tnv Stichting 

A Rocha NL, ovv je adresgegevens en 'nieuwe 

donateur'. Je ontvangt een welkomst-

pakketje en onze nieuwsbrieven.

We naderen het einde van een donker jaar. Veel mensen willen 2020 het liefst zo snel mogelijk achter zich laten. We naderen het einde van een donker jaar. Veel mensen willen 2020 het liefst zo snel mogelijk achter zich laten. 
En hopen op een beter 2021. Het lijkt erop dat het coronavirus de samenleving verder verhard. En in verschillende En hopen op een beter 2021. Het lijkt erop dat het coronavirus de samenleving verder verhard. En in verschillende 

kampen verdeelt. Dat zien we evengoed als het gaat om natuur en klimaat. Hoe ga jij daar mee om?kampen verdeelt. Dat zien we evengoed als het gaat om natuur en klimaat. Hoe ga jij daar mee om?

TIJD VOOR VERZOENING

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten en aanmelden zie de A Rocha website 
of stuur een mailtje naar nederland@arocha.org.

WINTER NATURE CHALLENGEWINTER NATURE CHALLENGE
Vanaf 18 december 2020Vanaf 18 december 2020

Doe mee met de online A Rocha winter nature 
challenge en onderzoek aan de hand van 10 leuke 
en uitdagende opdrachten hoe planten, zoogdieren, 
vogels en insecten de winter doorkomen!

PLASTIC FREE FEBRUARYPLASTIC FREE FEBRUARY  

Februari 2021Februari 2021  

Deze hele maand staan we stil bij ons gebruik van (wegwerp) 
plastic en gaan we op zoek naar alternatieven. Kunnen we 
‘vasten’ van ons plasticgebruik? Ga met ons de uitdaging aan en 
maak februari plastic-vrij.

CURSUS ‘GROEN GELOVEN EN NATUURBEHOUD’CURSUS ‘GROEN GELOVEN EN NATUURBEHOUD’
27 maart & 17 april 202127 maart & 17 april 2021

We gaan 2 zaterdagen op bezoek bij lokale A Rocha groepen, denken na over 
geloof en natuurbescherming en gaan concreet aan de slag met kansen voor 
betrokkenheid bij natuur in jouw omgeving. 

A ROCHA INSPIRATIEWEEKENDA ROCHA INSPIRATIEWEEKEND
26 & 27 juni 202126 & 27 juni 2021

Het tweejaarlijkse inpiratieweekend! Met iedereen die A Rocha een warm hart 
toedraagt! Een inspirerend programma met lezingen, workshops, genieten van
 de natuur en ontmoeting. Je bent van harte welkom! 

Boekentip 
Het Groene NormaalHet Groene Normaal
Het Groene Normaal is een 
hoopvol boek dat inspireert om 
op te staan voor een duurzaam 
leven en een eerlijke, groene 
toekomst. Negen duurzame, 
christelijke pioniers, waaronder 
Embert Messelink van A Rocha, 
delen hun  motivatie om te 
werken aan een duurzame 
wereld. Gebaseerd op Gods 
liefde en uit verwondering voor 
de schepping. Het bijbehorende 
manifest wijst op het belang 
van bezinning en vernieuwing 
van onze manier van leven. 
Twee Bijbelstudies en een 
overzicht met praktische tips 
maken het boek geschikt 
voor bespreking in groepen 
en kringen of om direct mee 
aan de slag te gaan. Er is ook 
een webinar bij het boek, met 
drie inspirerende video’s, over 
Bezinning, Vernieuwing  
en Verwondering. Het boek is  
te bestellen via de website van 
A Rocha. 
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‘Kijk, dit bedoel ik.’ Wim haalt zijn telefoon tevoorschijn 
en laat een filmpje zien. De mist, het water, de 
opgaande zon: het beeld prachtig en surrealistisch 
tegelijk. ‘Gewoon op de IJssel, hier vlakbij’, vertelt Wim. 
‘Ik maakte een kanotochtje in de vroege ochtend. 
Ik was helemaal alleen op het water en dit kreeg 
ik cadeau. Alsof God het speciaal aan mij gaf.’ Het 
enthousiasme waarmee Wim over de IJssel praat 
is aanstekelijk. Je voelt dat het heel zijn hart heeft. 
‘Ik wandel al acht jaar in hetzelfde gebied, maar het 
verveelt nooit. Elke dag, elk seizoen is anders. Er is 
zoveel schoonheid recht onder onze neus, en vaak 
zien we het niet eens.’

Is dat waarom je betrokken bent bij A Rocha in Zwolle?Is dat waarom je betrokken bent bij A Rocha in Zwolle?
‘Ja, het gaat bij A Rocha om aandacht voor de 
schepping, om verwondering. Dat is een woord dat 
bij mij past. Ik probeer zo te leven: hoopvol, met 
verwondering. Dat wil ik ook anderen meegeven; 
bijvoorbeeld tijdens verwonderwandelingen die ik leid. 
Het grootste compliment voor mij is als iemand zegt: 
“Jarenlang woon ik in Zwolle, maar vanaf nu kijk ik met 
andere ogen. Wat bijzonder is het hier eigenlijk”.’

‘Bij de oprichting van A Rocha Zwolle in 2012 
adopteerden we via Staatsbosbeheer een prachtig 
gebied aan de IJssel. Ik ben van die plek gaan houden. 
In mijn werk coördineer ik de nieuwsvoorziening bij 
NPO Radio 1. Van die dagelijkse actualiteit kun je 
zomaar somber en negatief worden. Voor mij biedt de 
IJssel stabiliteit. De rivier voorbij zien stromen, werkt 
relativerend en rustgevend.’

Ervaar je de schoonheid van de natuur het meest als je Ervaar je de schoonheid van de natuur het meest als je 
alleen bent?alleen bent?
‘Natuur heeft voor mij beide kanten: alleen zijn en mij 
verhouden tot het leven, maar ook het samenzijn 
en delen. Ik ben er trots op dat we met A Rocha-
vrijwilligers het voor elkaar krijgen om een groot 
gebied te beheren langs de IJssel in Zwolle, samen met 
een natuurboer. We onderhouden een wandelpad, 
zetten ons in voor natuurbeheer en inventariseren de 
planten- en diersoorten die er leven. Dit jaar zijn hier 
120 soorten vogels gezien en 120 soorten planten 
vastgesteld. Ongelofelijk!’

‘Met verwonderwandelingen en natuurwerkochtenden 
proberen we andere Zwollenaren te betrekken. Dan 
vind je afgeknaagde takken van de bever. Bevers 
zijn nachtdieren en heel lastig te spotten, toch zijn 
hun sporen overal. Hoe mooi is het als je anderen 

daar attent op kunt maken. De natuur in Nederland 
is prachtig. Voor mooie landschappen hoef je niet te 
vliegen. Voor mij is de winst van de coronapandemie: 
we zijn meer gaan waarderen wat dichtbij is.’

‘Onlangs hadden we een gouden A Rocha-moment: 
met 30 mensen – waaronder een aantal gezinnen 
– ruimden we zwerfafval op langs de IJssel. Je ziet 
kinderen genieten van het buiten zijn. De een zoekt 
enthousiast naar afval, de ander speelt aandachtig 
met een klein steentje. Kinderen die natuurbewust 
opgroeien: daar word ik warm van. Net zoals de 
rivier altijd vooruit stroomt, hou ik van vooruitkijken. 
Kinderen zijn de nieuwe generatie, daar moeten we 
het straks van hebben.’

Wanneer begon voor jou het enthousiasme voor Wanneer begon voor jou het enthousiasme voor 
de natuur? de natuur? 
‘Als jochie ging ik mee met kenners van een 
vogelwerkgroep. Ik fietste over de dijk met een 
cassetterecorder. Elke vijfhonderd meter drukten we 
op play en dan hoorde je het geluid van een steenuil. 
Het wachten was: roept er een echte steenuil terug? 
Dat moment vergeet ik nooit. Opeens was ik me 
bewust van wat er om me heen gebeurde. Ik hoorde 
niet meer een rare schreeuw in de verte, maar kon het 
geluid thuisbrengen.’

‘Hoe bijzonder is het hoe dingen in elkaar grijpen! Kijk je 
van veraf, dan zie je een landschap. Kom je dichterbij 
dan zie je details: een struik, en op die struik weer 
een klein vlindertje. Wist je dat je in Zwolle zomaar 
de zeldzame sleedoornpage kunt tegenkomen? Wat 
ontzettend kunstig is alles gemaakt. Dat zegt voor mij 
iets over de Maker: Hij is oneindig creatief!’

En dan wordt dat kunstwerk beschadigd. Maakt dat En dan wordt dat kunstwerk beschadigd. Maakt dat 
niet moedeloos?niet moedeloos?
‘Er is veel in de natuur wat niet goed gaat, toch is 
voor mij het glas halfvol. Misschien komt dat ook wel 
door de rivier. In Nederland gaat de natuur op veel 
fronten achteruit, behalve langs de grote rivieren. 
Daar zie je vooral vooruitgang in biodiversiteit, dankzij 
natuurherstel. De zeearend, bever, otter en heel veel 
andere soorten zijn weer terug langs de rivieren. 
Psalm 1 heeft het over een boom, geplant aan een 
waterstroom, die rijke vrucht draagt. Onlangs hebben 
we een bosje aangeplant in de uiterwaarden en zo de 
natuur verder verrijkt.’

‘Ja, je kunt langs de rivier lopen en een zak vol met 
afval bij elkaar rapen. Maar mopper niet te snel, want 
het is belangrijk om het in de context te zien. Het 
water in de IJssel is helderder en schoner dan het 
geweest is en de soortenrijkdom is er groter dan vijftig 
jaar terug. Ik kies ervoor me niet al te druk te maken 
over dingen waar ik geen invloed op heb. In mijn 
eentje ga ik niet het smelten van de Noordpool of het 
uitsterven van de ijsbeer oplossen. Waar ik wel invloed 
op heb? Dat stuk natuur hier bij de IJssel, op de plek 
waar ik leef. En dáár doe ik wat ik kan.’

Zie je dat als christen als opdracht? Zie je dat als christen als opdracht? 
‘De natuur en het landschap heeft mijn hart. En dat 
ik me ervoor inzet komt zeker ook voort uit mijn 
innerlijke overtuiging. Als je natuurbehoud als een 

VERBORGEN 
SCHATTEN AAN 

DE IJSSEL
‘Als je de natuur laat spreken, ‘Als je de natuur laat spreken, 

heeft dat misschien wel heeft dat misschien wel 
meer effect dan preken’meer effect dan preken’

INTERVIEW

Creativiteit: dat is voor Wim Eikelboom (52 jaar) de Creativiteit: dat is voor Wim Eikelboom (52 jaar) de 
belangrijkste eigenschap van de Schepper. belangrijkste eigenschap van de Schepper. 
De rivierliefhebber zet zich in voor A Rocha Zwolle en is De rivierliefhebber zet zich in voor A Rocha Zwolle en is 
maker van de succesvolle podcast ‘Rivierverhalen’.maker van de succesvolle podcast ‘Rivierverhalen’.
‘Ik wil anderen graag laten zien hoe eindeloos mooi en ‘Ik wil anderen graag laten zien hoe eindeloos mooi en 
veelzijdig de wereld om ons heen is. Dat vertelt ons iets veelzijdig de wereld om ons heen is. Dat vertelt ons iets 
over de Kunstenaar.’over de Kunstenaar.’

hobby ziet, doe je de Schepper te kort. Noem je 
stelen zonde, dan is het ook zonde als je geen enkele 
vogelnaam kent. God maakte duizenden soorten. 
Zouden we er dan niet in elk geval vijf op naam 
moeten kunnen brengen? Als je de natuur laat spreken 
heeft dat misschien wel meer effect dan preken.’

‘Die veelzijdigheid is een afspiegeling van de rijkdom 
van de Schepper. In het christelijk geloof is er veel 
aandacht voor andere eigenschappen van God, 
zoals liefde. Ik leg graag het accent op creativiteit. 
Gods creativiteit zie je overal terug. In schilderijen, in 
mensen, in de uitvinding van een nieuw medicijn, maar 
vooral in de natuur. Het eren van dat kunstwerk, is een 
vorm van eren van de Maker.’

Wat vertelt de IJssel jou over God?Wat vertelt de IJssel jou over God?
‘De rivier draagt allerlei religieuze beeldspraak in zich. 
De rivier blijft altijd verbonden met de bron. De rivier 
wordt gedragen door het landschap. Zo voel ik mij ook 
gedragen. De rivier weerspiegelt eeuwig leven door 
de almaar voortgaande rondgang. Prediker beschrijft 
het zo: “De rivieren monden uit in de zee, maar de zee 
raakt nooit vol. Het water keert weer terug naar de 
rivieren en vloeit weer naar de zee.”’

‘Als ik iemand de hemel hoor beschrijven als een stad 
met gouden straten, krijg ik daar niet veel zin in. Geef 
mij een groen landschap dat in perfecte harmonie 
verkeert. Waarin de wolf naast het lam zal liggen, de 
luipaard bij een geitenbok. Een glimp van die harmonie 
ervaar ik nu soms al buiten. Bij een zonsondergang, of 
die ochtend in de mist in de kano: dat zijn voorproefjes 
van hemelse heerlijkheid.’

Gods creativiteitcreativiteit zie je overal terug

Ik ben er trotstrots op dat we 
met A Rocha-vrijwilligers A Rocha-vrijwilligers 

het voor elkaar krijgen om 
een groot gebied te beheren 

langs de IJssel in Zwolle

Tekst Aafke Lamberink
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Begin jaren ’60 werd het Veerse Meer ingedamd. 
Daardoor verdween de dynamiek in dit gebied: de 
zandplaten vielen droog en duintjes kwamen binnendijks 
te liggen. De zandplaten en duintjes werden grotendeels 
beplant en ingezaaid, waardoor een afwisselend 
landschap ontstond met ligweides, bosschages en 
bomen. Tussen de bosaanplant en de ligweides ligt het 
voormalige duingebied De Piet. Rond 2005 werd door de 
insectenwerkgroep van Het Zeeuwse Landschap voor 
heel Zeeland de wilde bijenfauna in kaart gebracht. De 
oude duintjes bij De Piet bleken een waardevol gebied voor 
wilde bijen. Diverse bijensoorten maken hier hun nesten 
in de zandige ondergrond en verzamelen hun stuifmeel 
en nectar in de omliggende bosschages van sleedoorn, 
wilg en meidoorn. Samen met Staatsbosbeheer en 
initiatiefnemer Anton Baaijens werd daarom besloten om 
een deel van het gebied open te houden voor wilde bijen. 
De oude duintjes werden omgedoopt tot Bijenkuil

HooienHooien
Een van de mensen die dit gebied op z’n duim kent, 
is Erik Speksnijder. Als medewerker van Het Zeeuwse 
Landschap, hobbymatig natuurfotograaf en liefhebber 
van de wilde bijenfauna komt hij graag in dit gebied. Zo’n 
vijf jaar geleden trok Erik aan de bel bij Staatsbosbeheer, 
omdat hij zag dat de duintjes overwoekerd raakten met 
duindoorn. Het hooien bleek wat in het slop geraakt. Dit 
was voor Erik een ideale kans om met de lokale A Rocha 
werkgroep Bijenkuil De Piet te adopteren. Erik vertelt 
enthousiast: ‘Zodra in het najaar de meeste bijen zijn 
uitgevlogen, maaien we samen met Landschapsbeheer 
Zeeland het lange gras. Wij harken het gras op lange banen 
en leggen het aan de randen van de Bijenkuil. Ook steken 
we de jonge zaailingen van de duindoorn uit, zodat het niet 
opnieuw overwoekert. Gelukkig zijn onze inspanningen 
niet voor niets. Enkele tientallen soorten bijen nestelen 
hier ieder jaar in de duintjes en vooral in het voorjaar als de 
wilgen bloeien, is het er een drukte van belang.’

Zeldzame soortenZeldzame soorten
Zijn grote liefde voor bijen ontwikkelde Erik zo’n 25 jaar 
geleden tijdens een cursus imkeren. Hij leerde alles over 
honingbijen en zwermbeheersing. Met regelmaat werd 
hij door mensen ingeschakeld die in en rond hun huis 
‘last’ hadden van bijen. Zo kwam hij in aanraking met 

A ROCHA ACTIEF

‘WIJ HOUDEN BEDREIGDE 
BIJEN SOORTEN IN STAND’

In het vroegere duingebied bij De Piet ligt de Bijenkuil. Op dit unieke stukje zandgrond leven veel bijzondere In het vroegere duingebied bij De Piet ligt de Bijenkuil. Op dit unieke stukje zandgrond leven veel bijzondere 
wilde bijen. In samenwerking met Landschapsbeheer Zeeland hooit de lokale werkgroep van wilde bijen. In samenwerking met Landschapsbeheer Zeeland hooit de lokale werkgroep van 

A Rocha Zeeland jaarlijks dit gebied, zodat het open blijft en de bijen hier kunnen nestelen.A Rocha Zeeland jaarlijks dit gebied, zodat het open blijft en de bijen hier kunnen nestelen.

wilde bijen en ging er een wereld voor hem open: ‘Ik 
ontdekte dat er in Nederland ruim 350 soorten wilde 
bijen leefden, waaronder veel specialisten die alleen 
bepaalde gewassen bestuiven. Ook kunnen deze bijen 
zich heel goed aanpassen aan hun leefgebied. Neem 
bijvoorbeeld de grote zijdebij die ook in de Bijenkuil massaal 
aanwezig is. Hij graaft in het zand een gangetje van enkele 
decimeters diep en maakt aan het einde een paar kleine 
kamertjes. Deze broedcellen maken ze waterdicht met 
een natuurlijke kunststof. Daarna worden de kamertjes 
gevuld met stuifmeel en nectar, dat later als voedsel dient 
voor de larve. Ook zijn in dit gebied een aantal zeldzame 
en bedreigde wilde bijensoorten gevonden, waaronder de 
weidebij en doornkaakzandbij. Dit zijn soorten waar we 
het als lokale werkgroep voor doen. Het is toch mooi dat 
wij deze bedreigde soorten hier in stand kunnen houden.

VrijwilligersVrijwilligers
De vrijwilligers van A Rocha Zeeland dragen graag hun 
steentje bij aan het open houden van Bijenkuil De Piet: ‘We 
begonnen met een gebied van een paar duizend vierkante 
meters groot. Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer de Bijenkuil 
verder uitgebreid door ook het omliggende struweel te 
verwijderen. Het oogt wat rigoureus, maar het is mooi dat 
de Bijenkuil hun aandacht heeft en dat ze zich hier actief 
willen inzetten. Uiteraard profiteren niet alleen wilde bijen 
van het hooiwerk. Het schrale zandige landschap biedt 
ook plaats aan graafwespen, sprinkhanen, waaronder 
het knopsprietje en de basterdzandloopkever. Deze kever 
houdt zich graag op in de buurt van zandpaden en jaagt 
daar op overstekende mieren. Ook ontdekken we jaarlijks 
tijdens het hooien bijzondere paddenstoelen, zoals de 
duinwasplaat, duinparasolzwam en nog vele andere 
soorten. Soms maken we met elkaar een wandeling door 
het gebied om even stil te staan bij al deze bijzondere 
planten en dieren.’

Ik ontdekte dat er 
in Nederland ruim 350 soorten 350 soorten 

wilde bijenwilde bijen  leven

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze 
betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg 
voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de 
Bijbel – misschien juíst wel in tijden van corona? Bijbel – misschien juíst wel in tijden van corona? 
Met het themapakket ‘Heel het leven!’ kun je over Met het themapakket ‘Heel het leven!’ kun je over 
deze vragen verder nadenken. Er zijn vijf videotalks, deze vragen verder nadenken. Er zijn vijf videotalks, 
waarvan vier van Dave Bookless, theoloog bijwaarvan vier van Dave Bookless, theoloog bij
A Rocha. Daarnaast zijn er verwerkingsmaterialen voor A Rocha. Daarnaast zijn er verwerkingsmaterialen voor 
huiskringen, tieners en kinderen.huiskringen, tieners en kinderen.

A Rocha is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling 
van dit prachtige themapakket, samen met New Wine, 
Micha Nederland, Youth for Christ, 24/7 Prayer, de Justice 
Conference en mediahuis Living Image.

Geworteld levenGeworteld leven
Kaj ten Voorde (39) is voorganger van de missionaire 
geloofsgemeenschap Vitamine G in Hilversum. Hij 
geeft ook leiding aan een interkerkelijke cursus waarin 
het gespreksmateriaal uit het themapakket ‘Heel het 
leven’ wordt behandeld. Hij is erg enthousiast over de 
inhoud en opzet: ‘Vooral de oproep van Dave Bookless 
om in Christus een geworteld leven te leiden, heeft 
ons geraakt en aan het denken gezet. Hoe kunnen 
wij hier in onze stad verbonden zijn met de mensen 
en de natuur om ons heen? Ons leven is nog zo vaak 
gefragmenteerd, maar dit pakket stimuleert om 
meer mens te worden uit één stuk. Jezelf 
actief inzetten voor de schepping en 
voor je leefomgeving past in Gods grote 
herstelplan. Hoe we ons nu verbinden 
en wat we nu bijdragen maakt echt 
verschil en heeft eeuwigheidswaarde. 
Dit inzicht heeft de ogen en harten van 
sommige deelnemers geopend.’

THEMAPAKKET 
‘HEEL HET LEVEN’

COLUMNCOLUMN

Moet alles kunnen?Moet alles kunnen?
Midden in de winter lekker barbecueën Midden in de winter lekker barbecueën 
in de buitenkeuken bij de terraskachel, in de buitenkeuken bij de terraskachel, 
#omdathetkan. Een weekendje met het #omdathetkan. Een weekendje met het 
vliegtuig naar Barcelona, #omdathetkan. Meubilair vliegtuig naar Barcelona, #omdathetkan. Meubilair 
na twee jaar vervangen omdat er iets hippers op na twee jaar vervangen omdat er iets hippers op 
de markt is, #omdathetkan. Kortom, je doet iets de markt is, #omdathetkan. Kortom, je doet iets 
wat eigenlijk wel een beetje luxe en decadent wat eigenlijk wel een beetje luxe en decadent 
is – maar toch ook gewoon heel leuk – je maakt is – maar toch ook gewoon heel leuk – je maakt 
daar een foto van en deelt ’m op Facebook of daar een foto van en deelt ’m op Facebook of 
Instagram. Die hashtag ‘omdat het kan’ heeft iets Instagram. Die hashtag ‘omdat het kan’ heeft iets 
lekker nonchalants. ‘Wij doen dit gewoon.’ Omdat lekker nonchalants. ‘Wij doen dit gewoon.’ Omdat 
het kan. Omdat je maar één keer 40 wordt, het kan. Omdat je maar één keer 40 wordt, 
omdat… Nou ja, vul zelf maar in. Blijkbaar vinden omdat… Nou ja, vul zelf maar in. Blijkbaar vinden 
we het volstrekt normaal dat je doet, koopt en we het volstrekt normaal dat je doet, koopt en 
geniet wat je wilt. En dankzij internetgiganten als geniet wat je wilt. En dankzij internetgiganten als 
Bol en AliExpress zijn we er maar één muisklik van Bol en AliExpress zijn we er maar één muisklik van 
verwijderd. Dus waarom niet? verwijderd. Dus waarom niet? 

De vraag is alleen: kan het ook écht? En: is het De vraag is alleen: kan het ook écht? En: is het 
wenselijk? Vliegreizen zijn enorm vervuilend – of ik wenselijk? Vliegreizen zijn enorm vervuilend – of ik 
het nou leuk vind om te horen of niet. Goedkope het nou leuk vind om te horen of niet. Goedkope 
waar wordt vaak geproduceerd in landen waar waar wordt vaak geproduceerd in landen waar 
de arbeidsomstandigheden miserabel zijn, en de de arbeidsomstandigheden miserabel zijn, en de 
kwaliteit ervan is navenant. Dat laatste heeft tot kwaliteit ervan is navenant. Dat laatste heeft tot 
gevolg dat het binnen een mum van tijd op de gevolg dat het binnen een mum van tijd op de 
vuilnisbelt belandt – en die ís al overvol.vuilnisbelt belandt – en die ís al overvol.

Bedoelen we met #omdathetkan eigenlijk niet te Bedoelen we met #omdathetkan eigenlijk niet te 
zeggen: omdat ik vind dat ik mag genieten? Omdat zeggen: omdat ik vind dat ik mag genieten? Omdat 
het lekker goedkoop is? Omdat ik vind dat ik het het lekker goedkoop is? Omdat ik vind dat ik het 
verdiend heb? Omdat ik er recht op heb? En zit verdiend heb? Omdat ik er recht op heb? En zit 
de crux niet juist in dat ik-gerichte? Kortom: wie de crux niet juist in dat ik-gerichte? Kortom: wie 
een beetje verder denkt, ontdekt dat de gevolgen een beetje verder denkt, ontdekt dat de gevolgen 
van zijn handelen niet beperkt blijven tot de eigen van zijn handelen niet beperkt blijven tot de eigen 
achtertuin. De keuzes die wij maken, hebben achtertuin. De keuzes die wij maken, hebben 
impact op de natuur en op menselijk welzijn. Wat impact op de natuur en op menselijk welzijn. Wat 
mij betreft voluit christelijke thema’s. En ik vind het mij betreft voluit christelijke thema’s. En ik vind het 
getuigen van volwassenheid als we op z’n minst getuigen van volwassenheid als we op z’n minst 
onze rol daarin erkennen. onze rol daarin erkennen. 

En ja, vaak treffen de directe gevolgen van ons En ja, vaak treffen de directe gevolgen van ons 
handelen mensen ver weg. Of zijn de gevolgen er handelen mensen ver weg. Of zijn de gevolgen er 
pas op lange termijn, of voor ons onzichtbaar. Juist pas op lange termijn, of voor ons onzichtbaar. Juist 
dat maakt het soms zo verleidelijk om gewoon dat maakt het soms zo verleidelijk om gewoon 
lekker te genieten to the max van alles wat het lekker te genieten to the max van alles wat het 
leven ons te bieden heeft.leven ons te bieden heeft.

Ik hoorde onlangs iemand zich hardop afvragen: Ik hoorde onlangs iemand zich hardop afvragen: 
“Zijn we bereid individuele offers te brengen voor “Zijn we bereid individuele offers te brengen voor 
het grotere geheel?” Die vraag noteerde ik, knipte het grotere geheel?” Die vraag noteerde ik, knipte 
ik uit en hing ik boven mijn bureau.ik uit en hing ik boven mijn bureau.

Mirjam Hollebrandse

Voor de hele column die ze eerder publiceerde: Voor de hele column die ze eerder publiceerde: 
zie Visie.eo.nl/omdathetkanzie Visie.eo.nl/omdathetkan

Het themapakket 
‘Heel het leven’ is gratis 

te gebruiken. 
Je vindt de videotalks 
en andere materialen 

via de website: 

heelhetleven.new-wine.nl
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PeruPeru
Droge bossenDroge bossen
De droge bossen aan de kust in het noorden van 
Peru vormen unieke ecosystemen. Helaas worden 
ze ernstig bedreigd: er resteert nog slechts 2%. Door 
ontbossing als gevolg van armoede, stadsuitbreiding, 
klimaatverandering en ongereguleerde intensieve 
landbouw verdwijnen deze tropische bossen in een 
rap tempo. A Rocha Nederland en Climate Stewards 
ondersteunen A Rocha Peru bij een project om deze 
droge bossen te beschermen en te herstellen.

Dry Forest Conservation projectDry Forest Conservation project
De focus van het project ligt op het herstel en 
bescherming van de droge bossen én op de 
verbetering van de leefsituatie van de lokale bevolking. 
Zij zijn afhankelijk van het bos voor voedsel, water en 
inkomen. Door hen te helpen om de bossen op een 
duurzame manier te gebruiken, kunnen ze inkomen 
blijven genereren. En tegelijkertijd kan de biodiversiteit 
zich herstellen. 

Samenwerking met de lokale bevolking is dus 
erg belangrijk. Door kennis te delen en samen te 
zoeken naar duurzame oplossingen kunnen de 
levensomstandigheden verbeteren zonder dat dit 
ten koste gaat van dit uniek stuk natuur. Zo worden 
bijvoorbeeld kinderen al jong bewust gemaakt van 
de waarde van deze bossen, worden boeren getraind 
hoe zij inheemse bomen kunnen planten met 
innovatieve technieken, worden hout-besparende 
fornuizen beschikbaar gesteld en worden noten- en 
fruitbomen geplant voor eigen gebruik. Er is inmiddels 
negen hectare herbebost met inheemse soorten 
zoals de algarrobo tree (johannesbroodboom), espino 
en sapote. Er zijn overeenkomsten getekend met 
particuliere grondbezitters en boerenorganisaties. Er 
worden patrouilles ingezet om illegale houtkappers op 
te sporen, en wordt er veel onderzoek gedaan naar de 
unieke flora en fauna.

CoronaCorona
Helaas is door corona en de maandenlange lockdown 
het werk zo goed als stil komen te liggen. Veldwerk 
was vrijwel onmogelijk en daardoor konden de 
net aangeplante boompjes niet geïrrigeerd en 
onderhouden worden. Illegale houtkap is flink 
toegenomen door toegenomen armoede als gevolg 
van stijging van de kosten van levensonderhoud. 
Noodgedwongen heeft het team nieuwe manieren 
ontwikkeld om het werk door te laten gaan, 
waaronder een digitaal leerplatform en een webshop 
voor de verkoop van lokale producten.

Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel 
alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, 

Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. 
Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en 

projecten. In deze nieuwsbrief lichten we er een projecten. In deze nieuwsbrief lichten we er een 
project uit om je kennis te laten maken met het werk project uit om je kennis te laten maken met het werk 

van A Rocha wereldwijd. van A Rocha wereldwijd. 

A ROCHA IN …

Colombia

Brazilië

Lima

Ecuador

PeruPeru

INTERNATIONAAL 

Wij dragen bij aan natuurbehoudWij dragen bij aan natuurbehoud
‘Aatop Milieu & Ruimte vindt het belangrijk dat onze leefomgeving gezond blijft en dat ‘Aatop Milieu & Ruimte vindt het belangrijk dat onze leefomgeving gezond blijft en dat 
er ruimte is voor natuur. Vanuit dit verlangen sponsoren we het ‘Dry Forest project’ er ruimte is voor natuur. Vanuit dit verlangen sponsoren we het ‘Dry Forest project’ 
van A Rocha Peru. Naast bosaanplant is er ook zorg voor lokale bewoners, die vaak van A Rocha Peru. Naast bosaanplant is er ook zorg voor lokale bewoners, die vaak 
aangewezen zijn op deze bossen voor levensonderhoud. Zoals hout om op te koken aangewezen zijn op deze bossen voor levensonderhoud. Zoals hout om op te koken 
of voedsel uit het bos. De lokale bevolking wordt bewust gemaakt en gefaciliteerd om of voedsel uit het bos. De lokale bevolking wordt bewust gemaakt en gefaciliteerd om 
ook alternatieven te gebruiken. Dat resulteert in duurzame oplossingen, zodat het bos ook alternatieven te gebruiken. Dat resulteert in duurzame oplossingen, zodat het bos 
zich kan blijven ontwikkelen en mens, flora en fauna evenwichtig samen kunnen leven. zich kan blijven ontwikkelen en mens, flora en fauna evenwichtig samen kunnen leven. 
Omdat bos ook CO2 vastlegt, kunnen wij direct onze CO2 uitstoot compenseren. Omdat bos ook CO2 vastlegt, kunnen wij direct onze CO2 uitstoot compenseren. 
Kortom: wij vinden dit een mooi initiatief waar wij graag aan bijdragen.’ Kortom: wij vinden dit een mooi initiatief waar wij graag aan bijdragen.’ 

La Libertad La Libertad 

Michel Aalbers, Michel Aalbers, 
businessmanager businessmanager 

Aatop Milieu & RuimteAatop Milieu & Ruimte


