
 

Nieuwsbrief 11 Duurzaamheidsbeweging St. Christoffelparochie 

februari 2021 

Beste lezer, Hierbij de elfde nieuwsbrief van de duurzaamheidsbeweging 

van de Sint Christoffelparochie. Dit keer o.a. een video van pastor Flohr, 

plastic soup, de energiecoach, de natuur in en vele tips.                                          

We wensen u veel leesplezier.  

1. Video 9 Laudato Si’ Pastor Huub Flohr. Naar aanleiding van de 

internationale conferentie over aanpassing aan het veranderend milieu op 

25 en 26 februari 2021 in Den Haag heeft pastor Flohr een 

videopresentatie gemaakt in de reeks Sociale leer. 

2. We doen het zelf.  Ineke Muiser  Kende u deze woorden, plastic soup , 

zeg zo’n 5 jaar geleden? Nu weten we allemaal, dat het slaat op de 

enorme eilanden vol afval, die in onze rivieren en oceanen drijven. 

3. Energiecoach met een groen hart. Dick Biesta is één van de 

Energiecoaches die Capelle rijk is. Energiecoaches zijn vrijwilligers die 

inwoners van Capelle helpen met het verduurzamen van hun woning 

en/of energie te besparen. 

4. God in de natuur. Blog Marjolein Tiemens. In de kerstvakantie is 

Marjolein samen met haar dochter op stap geweest met André Zwartbol. 

Hij schrijft voor het Nederlands Dagblad een serie over God zien in de 

natuur. Hij vraagt zich af hoe een protestant, een jood, een katholiek en 

een moslim daarnaar kijken? Zijn er vooral overeenkomsten, of toch ook 

verschillen? mtiemens – Groen geloven 

5. “Weet jij hoe duur jouw smartphone is? Wij betalen een prijs, 

maar onze aarde en de arbeiders die hem maken ook.” In een video 

gaat docent levensbeschouwing Stan van Ommen in op 

duurzaamheid 

6. De doelen voor 2021 van de Groene Pauluskerk staan weer op de 

website van de Groenekerkenactie. 
7. 10 tips van de Laudato Si’beweging Paus Franciscus zette de schouders 

onder een campagne die 1 miljoen mensen wil overtuigen om te leven volgens 

de principes van zijn groene encycliek.  

10 tips om te leven volgens 'Laudato Si' | Kerknet 

Lees meer hieronder 

 

https://groengeloven.com/author/mtiemens/
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/10-tips-om-te-leven-volgens-laudato-si


 
1. Videopresentatie Laudato sí en de Sociale leer Pastor Huub Flohr 

 

Naar aanleiding van de internationale conferentie over aanpassing aan het veranderend milieu 

op 25 en 26 februari 2021 in Den Haag heeft pastor Flohr een videopresentatie gemaakt in de 

reeks Sociale leer. In deze presentatie spreekt pastor Flohr over de plaats van de encycliek 

van paus Franciscus binnen de Sociale leer van de kerk. Het is videopresentatie 9 die u op de 

website van de Christoffelparochie onder de rubriek Samenleving kunt vinden (zie link onder 

Klik hier). .  Hij gaat o.a. ook in op de 10 tips van de Laudoto Si’ beweging.Binnenkort hoopt 

hij een skypemeeting aan te bieden voor mensen die over dit onderwerp met hem willen 

doorpraten 

 9 Milieu en ecologie  Klik hier voor videopresentatie 9  Laudato Si en sociale leer 

 

2. WE DOEN HET ZELF!  

Kende u deze woorden, plastic soup , zeg zo’n 5 jaar geleden? 

Nu weten we allemaal, dat het slaat op de enorme eilanden vol afval, die in onze rivieren en 

oceanen drijven. 

Maar hoe komen ze daar? 

Wie regelmatig langs de waterkant van de Maas loopt weet dat wel. Overal ligt afval en op de 

kades komt daar bovendien alle troep bij, die met vloed door de rivier op het land wordt 

afgezet, en weer meegenomen. Afval achteloos 

weggeworpen uit auto’s, rondslingerend als de 

snelle hap binnen is, bijdrages van zoete 

drankjes, snoeppapier en ballonnen van 

blowende jongeren, sigarettenpeuken, die door 

vogels ten onrechte als voedsel kunnen worden 

gezien. 

En dit is niet leuk meer:  de hoeveelheid neemt 

onvoorstelbaar snel toe. 

Gelukkig krijgen steeds meer mensen hier genoeg van. De gemeente stuurt minstens 1x per 

week haar ambtenaren met grote zakken en grijptangen op pad.  Steeds meer individuen 

werpen zich op als grote afvalverzamelaars en halen zo  krant en TV. Boyan Slat heeft naam 

gemaakt met zijn stichting: The Ocean Cleanup. Pas geleden hoorde ik over de radio, dat hij 

https://youtu.be/B3CRy08e3Tg
http://christoffelparochie.nl/images/pdf/Parochiecursus_digitaal_Milieu_en_ecologie_februari_2021.pdf


door deze coronaperiode een tekort had gekregen 

aan materiaal, maar nu toch binnenkort 5 nieuwe 

schepen laat vervaardigen om de rivieren mee op 

te schonen. Het AD berichtte eind oktober 2020 

dat Rijkswaterstaat met de “Catchy”( van het 

bedrijf Allseas), een systeem met twee armen, 

afval uit de Vijfsluizerhaven bij Schiedam wil 

opruimen, om daarmee te voorkomen, dat het in 

beschermd natuurgebied of de Noordzee terecht 

komt. Maar het beste nieuws is natuurlijk, dat er eindelijk statiegeld op blikjes komt, eind 

volgend jaar…. 

Langzamerhand worden we wakker door enge berichten: er zijn al microplastis in drinkwater 

en moederkoek aangetoond! 

En dus gaan we ook zelf meehelpen: meerdere wijken hebben al groepjes vrijwilligers, die 

regelmatig, met grijptangen en ander materiaal dat door de gemeente verschaft wordt, op stap 

gaan om gezamenlijk rotzooi op te ruimen en af te voeren. 

In de wijk De Esch wordt er een kunstproject van gemaakt: verspreid zijn foto’s opgehangen 

van slingers afval, waarmee iedereen erop gewezen wordt: laten we onze wijk schoon 

houden. 

 En het werkt: de straten en kades zien er duidelijk schoner uit! 

 Als we nu ook onszelf eigen maken om altijd een opvouwbaar tasje op zak te hebben ( dus 

geen plastic zakjes meer nodig), om geen  bonnetjes te accepteren , en gedragen mondkapjes 

op tijd in de afvalemmer te gooien wordt de wereld om ons heen een enorm stuk schoner. En 

verder eens kijken wat welke partij beloofd te doen aan dit probleem na de komende 

verkiezingen… 

Ineke Muiser 

 

3. Energiecoach met een groen hart 
In de nieuwsbrief van Duurzaam Capelle krijgt de energiecoach ook een plekje. 

 



 

 
www.capelle.energiebox.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.capelle.energiebox.org/


 
4. God in de natuur blog Marjolein Tiemens 21 januari 2021 

God in de natuur – Groen geloven 

 

Afbeelding Nederlands Dagblad 

In de kerstvakantie ben ik samen met mijn dochter op stap geweest met André Zwartbol. Hij 

schrijft voor het Nederlands Dagblad een serie over God zien in de natuur. Hij vraagt zich af 

hoe een protestant, een jood, een katholiek en een moslim daarnaar kijken? Zijn er vooral 

overeenkomsten, of toch ook verschillen? Met alle vier loopt hij een stukje van het 

‘Pelgrimspad’ – een langeafstandswandeling van Amsterdam naar Maastricht. Aan mij viel 

de eer toe om als katholiek uitgenodigd te worden. Wij liepen een stukje vanaf Den Bosch 

richting Cromvoirt. In kilometers stelde het niks voor. Maar we hebben veel gezien en 

besproken. Hier kunt u het verhaal lezen. De andere afleveringen worden gepubliceerd op 16, 

23 en 30 januari op nd.nl. 

 

5. #Geloven-hoe-zit-dat? Hoe duur is jouw smartphone? 

door: Redactie Katholiekleven.nl 21 januari 2021 Video door: Fatima Naumann 

“Weet jij hoe duur jouw smartphone is? Wij betalen een prijs, maar onze aarde en de 

arbeiders die hem maken ook.” In deze video gaat docent levensbeschouwing Stan van 

Ommen in op duurzaamheid. “Duurzaamheid gaat niet alleen om klimaat, maar ook over 

hoe we met dieren omgaan en met grondstoffen en de verdeling van goederen.” 

“Ik vind dat ik als leraar de gewetensvraag moet stellen”, vertelt Stan van Ommen. “De 
gewetensvraag: wat roept jou op om iets niet te doen of anders te doen?” Maar wat 
heeft dat met geloof te maken en met het katholieke sociale denken? 

Bekijk de video! https://www.katholiekleven.nl/ 

https://groengeloven.com/2021/01/20/god-in-de-natuur/
https://groengeloven.com/2021/01/20/god-in-de-natuur/
https://www.nd.nl/nieuws/algemeen/1012062/-ik-vertel-dat-we-god-kunnen-ontmoeten-in-de-natuur-als-je-openstaat-voor-verwondering-
https://www.nd.nl/
https://www.katholiekleven.nl/


 

6. Doelen voor 2021 van de Groene Pauluskerk   

https://www.groenekerken.nl/kerken/st-paulus-bekering-capelle-aan-den-ijssel/ 

 

7. 10 tips om te leven volgens Laudato Si’  



10 tips om te leven volgens 'Laudato Si' | Kerknet 

 

1. Toon in jouw gebeden dankbaarheid voor de schepping en beloof ze te 

beschermen. 

2. Gedenk in jouw gebeden mensen die door milieuvervuiling of 

klimaatveranderingen worden getroffen. 

3. Bid samen met familieleden in openlucht. 

4. Voor je iets koopt, vraag je dan af of je het écht nodig hebt. Als kinderen iets 

nieuws willen, praat daarover met hen. 

5. Eet één dag per week geen vlees. 

6. Plan een activiteit met het hele gezin waarvoor je geen elektronica nodig hebt. 

7. Doe mee aan een activiteit die het milieu helpt, zoals afval opruimen in een park. 

8. Organiseer in jouw parochie of gemeente een campagne die milieuvriendelijk 

leven aanmoedigt. 

9. Vraag aan iedereen in jouw familie wat ze zouden kunnen doen om het milieu te 

sparen. 

10. Onderteken de petitie op Live Laudato Si en nodig vrienden en familie uit om 

hetzelfde te doen. ( https://livelaudatosi.org/ ) 

 

Tot slot: indien u de nieuwsbrief wel, of niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mail 

naar dick.biesta@casema.nl. 

 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/10-tips-om-te-leven-volgens-laudato-si
https://livelaudatosi.org/

