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Sociale leer video 37: Groene kerk 

In deze aflevering staat pastor Flohr stil bij de opmerkelijke gezamenlijke boodschap voor de 

bescherming van de schepping van de kerkleiders van de drie grote christelijke kerken op 1 

september 2021. Met het oog op de aanstaande klimaatconferentie in Glasgow schrijven 

oecumenische patriarch Bartholomeus, Paus Franciscus en de Anglicaanse aartsbisschop van 

Canterbury, Justin, onder meer: 

“In de loop van de pandemie hebben we geleerd hoe kwetsbaar we zijn. Onze sociale systemen waren 

gerafeld en we ontdekten dat we niet alles kunnen beheersen. We moeten erkennen dat de manier 

waarop we geld gebruiken en onze samenlevingen organiseren niet iedereen ten goede is gekomen. 

We voelen ons zwak en angstig, ondergedompeld in een reeks crises; gezondheid, milieu, voeding, 

economisch en sociaal, die allemaal nauw met elkaar verbonden zijn. 

Deze crises stellen ons voor een keuze. We bevinden ons in een unieke positie om ze ofwel met 

kortzichtigheid en winstbejag aan te pakken, ofwel dit aan te grijpen als een kans voor bekering en 

transformatie. Als we de mensheid als een familie beschouwen en samen werken aan een toekomst 

gebaseerd op het algemeen welzijn, zouden we in een heel andere wereld kunnen leven. Samen 

kunnen we een levensvisie delen waarin iedereen floreert. Samen kunnen we ervoor kiezen om met 

liefde, gerechtigheid en barmhartigheid te handelen. Samen kunnen we op weg naar een eerlijkere en 

meer bevredigende samenleving met de meest kwetsbaren centraal. 

Maar daar hoort verandering in. Ieder van ons, individueel, moet verantwoordelijkheid nemen voor 

de manier waarop we onze hulpbronnen gebruiken. Dit pad vereist een steeds nauwere 

samenwerking tussen alle kerken in hun toewijding aan de zorg voor de schepping. Samen, als 

gemeenschappen, kerken, steden en naties, moeten we van route veranderen en nieuwe manieren 

ontdekken om samen te werken om de traditionele barrières tussen volkeren te slechten, om te 

stoppen met wedijveren om hulpbronnen en te beginnen met samenwerken (…..) 

Dit is de eerste keer dat we ons drieën genoodzaakt voelen om samen de urgentie van ecologische 

duurzaamheid, de impact ervan op aanhoudende armoede en het belang van wereldwijde 

samenwerking aan te pakken. Samen doen we namens onze gemeenschappen een beroep op het hart 



en de geest van elke christen, elke gelovige en elke persoon van goede wil. We bidden voor onze 

leiders die in Glasgow zullen samenkomen om te beslissen over de toekomst van onze planeet en haar 

mensen. Nogmaals, we herinneren aan de Schrift: 'kies het leven, zodat jij en je kinderen kunnen 

leven' (Dt 30:19). Kiezen voor het leven betekent offers brengen en zelfbeheersing oefenen. 

Wij allemaal - wie en waar we ook zijn - kunnen een rol spelen in het veranderen van onze collectieve 

reactie op de ongekende dreiging van klimaatverandering en aantasting van het milieu. 

Zorgen voor Gods schepping is een geestelijke opdracht die een reactie van toewijding vereist. Dit is 

een kritiek moment. De toekomst van onze kinderen en de toekomst van ons gemeenschappelijk huis 

hangen ervan af. 

1 st september 2021” 

Opmerkelijk is dat het een gezamenlijke boodschap is en dat het woord ‘samenwerking’ centraal 

staat. ‘Samenwerking’ betekent voor katholieken een samenwerking onderling. Daartoe biedt het 

Vaticaan middels het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke  Ontwikkeling  

sinds 2020 hulpmiddelen aan op het Laudato Sí Action Platform. Daarvan citeert pastor Flohr een 

aantal belangrijke elementen te vinden op de website: https://laudatosiactionplatform.org/about/ : 

“Het Laudato Si' Action Platform is een unieke samenwerking tussen het Vaticaan, een internationale 

coalitie van katholieke organisaties, en 'alle mannen en vrouwen van goede wil'. (LS 3) Met een echt 

grondige aanpak, is het geworteld in de sterke punten en realiteit van gemeenschappen over de hele 

wereld, en stelt het iedereen in staat om "beslissende actie te ondernemen, hier en nu" terwijl we 

samen op weg zijn naar een betere toekomst. (LS161) 

Er is dringend actie nodig. Onze Schepper heeft de menselijke familie geroepen om de rentmeester 

van de schepping te zijn, maar we hebben die oproep verwaarloosd. Onze hetere, vuilere, dodere 

planeet vergroot het risico op lijden. Vooral de meest kwetsbaren lijden. 

Op dit Kairos-moment geven we gehoor aan de roep om genezing in onze relaties met God, onze 

buren en de aarde zelf. Via het Laudato Si' Action Platform bewandelen we samen het “pad naar 

vernieuwing” (LS 202). 

Elementen van het Laudato Si'-actieplatform 

Het Laudato Si' Action Platform wordt in 2021 en 2022 in fasen gelanceerd. Meer informatie over de 

tijdlijn is hier beschikbaar . Na voltooiing zal het platform uit drie elementen bestaan: Laudato Si'-

plannen om uw reis in kaart te brengen, praktische begeleiding over manieren om actie te 

ondernemen en middelen om vertrouwde praktijkgemeenschappen te ontwikkelen. 

Het platform biedt: 

Laudato Sí-plannen: 

Laudato Si'-plannen, die uw instelling, gemeenschap of familie kan gebruiken om uw reactie op 

Laudato Si' te onderscheiden en uit te voeren 

Een procesgerichte benadering die beantwoordt aan het charisma van uw instelling, gemeenschap of 

familie 

Begeleiding bij acties die helpen bouwen aan een betere toekomst door middel van de Laudato Si' 

Goals 

https://laudatosiactionplatform.org/about/


Erkenning van uw voortgang 

Praktische begeleiding: 

Een bibliotheek met bronnen om praktische, concrete richtlijnen te geven over manieren om actie te 

ondernemen 

Webinars over acties en evenementen 

Gemeenschap: 

Bronnen om uw gemeenschap te versterken 

Manieren om rechtstreeks in contact te komen met andere deelnemers 

Inspirerende verhalen van mensen die in actie komen 

 

Het Laudato Si' Action Platform wordt aangeboden door het Dicasterie voor de Bevordering van 

Integrale Menselijke Ontwikkeling als een dienst aan de universele Katholieke Kerk en aan “alle 

mannen en vrouwen van goede wil”. (LS 3) Het is ontworpen voor zeven sectoren. 

GEZINNEN Alle gezinnen en individuen 

PAROCHIES EN BISDOMMEN Parochies, bisdommen, aartsbisdommen en bisschoppenconferenties 

ONDERWIJSINSTELLINGEN Basisscholen en middelbare scholen, universiteiten en andere 

onderwijscentra 

ZORGINSTELLINGEN Ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidscentra 

ORGANISATIES EN GROEPEN Lekenbewegingen, gemeenschappen, NGO's, stichtingen en 

communicatiecentra 

ECONOMISCHE SECTOR Arbeiders en bedrijven, boerderijen en coöperaties 

RELIGIEUS Religieuze ordes, provincies en gemeenschappen 

Maar samenwerking is ook geboden met andere kerken en daarvoor heeft de 

Duurzaamheidsbeweging van de parochie gekozen voor de Groenekerken. Daarover zegt de website 

op https://www.groenekerken.nl/over-groenekerken/:  

“WAT DOEN WIJ 

Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert 

GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Dit doen we 

met een nieuwsbrief die prikkelt tot actie en een uitgebreide toolkit met praktische informatie om als 

kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Bovendien 

organiseren we regelmatig activiteiten, waarin ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen een 

belangrijke rol spelen. Met deze activiteiten wil GroeneKerken geloofsgemeenschappen in hun kracht 

zetten om recht te doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping. 

WAT IS ONZE VISIE 

Het doel van GroeneKerken is om geloofsgemeenschappen, vanuit hun identiteit te helpen een 

zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en 

https://www.groenekerken.nl/over-groenekerken/


rechtvaardige samenleving. Onze wens is dat kerken aandacht besteden aan rentmeesterschap en 

zorg voor de aarde in de Bijbel en van daaruit zich zullen inzetten voor het verkleinen van de 

voetafdruk van de kerk en haar leden, geholpen door de tips en informatie uit de Toolkit. 

Omdat duurzaamheid een thema is van de hele samenleving, stimuleren wij de betrokkenheid van de 

kerk op de omgeving. Dit maakt het voor kerken gemakkelijker verbinding te zoeken met 

maatschappelijke organisaties, andere kerken, kloosters, moskeeën en synagogen. 

WIE ZITTEN ER ACHTER 

GroeneKerken is in 2011 opgestart door Kerk in Actie en Tearfund en is een gezamenlijk initiatief van 

beide organisaties en Maatschappij van Welstand (sinds 2020). 

Deze drie dragers van GroeneKerken ervaren dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken 

hebben. We brengen ons geloof in de praktijk door invulling te geven aan de Bijbelse opdracht van 

goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Geïnspireerd door Jezus Christus 

willen we handen en voeten geven aan rentmeesterschap en het Koninkrijk van God zichtbaar maken. 

DE GROENEKERKENDAG 

Elke twee jaar organiseren we een GroeneKerkendag voor elke geloofsgemeenschap of individu die al 

op weg is op gebied van duurzaamheid of nieuwsgierig is naar hoe te verduurzamen. Op deze dag 

bieden we inspirerende speeches, interactieve workshops en een markt. Deze dag heeft als doel 

geloofsgemeenschappen te motiveren en netwerkmogelijkheden te bieden zo uitgedaagd te worden 

tot een duurzame levensstijl. 

Een inhoudelijk verslag van het evenement Groen Geloven 2019 (waar de GroeneKerkendag deel van 

uitmaakte) vind je hier. 

DE TOOLKIT 

GroeneKerken biedt een uitgebreide toolkit aan. Dit is een soort gereedschapskist, ingedeeld in 6 

thema's waarop je als kerk kunt verduurzamen. Per gebied worden stappen weergegeven die jij met 

jouw geloofsgemeenschap kunt nemen om te verduurzamen. Daarnaast brengen we de beweging 

van geloofsgemeenschappen en hun stappen in kaart en kan je onderling contact zoeken om 

informatie en adviezen uit te wisselen.” 

De huidige keuze voor de Groenekerken bijvoorbeeld in de St. Paulus’ Bekering staat niet haaks op 

het Laudato Sí Actieplatform. Maar het materiaal van het laatste moet nog worden binnengehaald. 

Belangrijk is echter dat er stappen worden gezet in gezamenlijkheid, aldus pastor Flohr. 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe kunnen we nog gestructureerder en minder vrijblijvend naar buiten en naar binnen de 

samenwerking bevorderen op het gebied van ieders verantwoordelijkheid voor de schepping? 

- Op welke wijze zouden we als parochie ook andere sectoren kunnen meenemen zoals de 

gezondheidsinstellingen en het onderwijs in onze gezamenlijk inspanning voor het milieu? 

- Kan de nieuwsbrief van onze duurzaamheidsbeweging zelf een platform zijn voor uitwisseling 

van ervaringen en good practices? Zo ja: hoe? 

 

 



       

 

 

 

 

 


