
 

Nieuwsbrief 13 Duurzaamheidsbeweging St. Christoffelparochie    

september 2021 

Beste lezer, Hierbij de dertiende nieuwsbrief van de 

duurzaamheidsbeweging van de Sint Christoffelparochie. Dit keer o.a. de 

zonnepanelenactie, een verwonderwandeling, roken en het milieu en actie 

voor het klimaat. We wensen u veel leesplezier.  

1. Zonnepanelenactie St. Caecilia In navolging van de Pauluskerk in 

Capelle aan de IJssel heeft de Caeciliakerk ook op het platte dak  een 

plaats gevonden om zonne-energie op te wekken. In twee weken tijd zijn 

er voldoende  toezeggingen gedaan om het beoogde doel, de aanschaf van 

6 – 8 panelen, te kunnen bekostigen. 

2. Verwonderwandeling. Maandag 4 oktober is de dag van St. Franciscus 

van Assisi en Werelddierendag. Een mooie dag voor een 

verwonderwandeling in de natuur. Daarmee wordt de scheppingsperiode 

afgesloten, die begon op duurzaamheidszondag op 29 augustus. Om 14 

uur vertrekken we vanuit de Pauluskerk. 

3. Roken en de impact op het milieu. Een onderzoek van de 

Wereldgezondsorganisatie e.a. ontrafelt schokkende getallen  over de 

impact van tabak op het milieu.  

4. Workshop Duurzaamheidsbeweging. Op 6 november tijdens de 

startdag van de Vastenactie geeft de duurzaamheidsbeweging van de St. 

Christoffelparochie een workshop over hoe de parochie invulling geeft 

aan duurzaamheid. 

5. Zonnepanelen coöperatie Zonkrachtcapelle werft leden in het 

postcodegebied 2902/2907, die mee willen doen met de aanschaf van 

zonnepanelen op OBS Ontdekrijk. 

6. Rechtstreex in Capelle. Bouw samen met ons een eerlijke, lokale 

voedselketen. Bij Rechtstreex kun je verse, seizoensgebonden 

boodschappen doen direct bij boeren en makers uit je eigen regio. 

7. Wees tevreden Blog Marjolein Tiemens. Zij vertelt daarin over de 10 

geboden voor het klimaat. Het eerste gebod is: Gij zult tevreden zijn met 

wat je hebt. Wees tevreden – Groen geloven 

8. Kom in actie voor het klimaat Hoe kan uw parochie in actie komen 

voor het klimaat? Lees in de Vastenactie nieuwsbrief meer over de 

klimaatpetitie die u kunt ondertekenen en de internationale 

klimaatpelgrimstocht die eind september aankomt in Nederland.  

Lees meer hieronder 

https://groengeloven.com/2021/08/19/wees-tevreden/


 

1. NOG MEER ZONNEPANELEN 

Op vakantie in Leipzig zag ik deze fontein 

naast de St. Nicolaskirche, de kerk waar met 

gebeden voor de vrede  de Duitse 

Eenwording  is gestart. Ze symboliseert, dat 

veel druppels tezamen leiden tot 

overstroming met krachtige waterstralen. 

Zo hopen we ook dat de huidige 

zonnepanelenactie van de St. Caeciliakerk te 

Rotterdam bijdraagt tot het grote doel:  

verbetering van Alle Leven op aarde. 

 In navolging van de Pauluskerk in Capelle 

aan de IJssel hebben we ook op het platte 

deel van het dak van de St.Caeciliakerk 

plaats gevonden om zonne-energie op te 

wekken i.p.v. gebruik te blijven maken van 

vervuilende gas- of oliebrandstoffen. En 

omdat we één duurzaamheidsbeweging voor 

de hele St.Christoffelparochie hebben  

kunnen we van elkaar’s ervaring en 

expertise goed gebruik maken. Want bidden  

en het doornemen van Laudato Si  is vooral 

bedoeld om te inspireren tot daadwerkelijke actie. In ons eigen leven en in onze naaste 

omgeving. Als Christenen zijn we voor onze wereld hierin nog te onzichtbaar, volgens de 

media. Laten we dat snel veranderen! 

Gelukkig  kunnen we nu weer samen tot daden komen. De hardste maatregels als gevolg van 

de corona-epidemie zijn opgeheven. De meesten van ons gevaccineerd, zodat we de 

kwetsbaren onder ons beschermen en weer fysiek bijeen kunnen komen. Het geeft een nieuw 

elan, en dat blijkt meteen uit het hartverwarmende enthousiasme, waarmee de zonnepanelen-

actie werd omarmd. 

Tegen de oorspronkelijke verwachting in, zijn er in twee weken tijd voldoende  toezeggingen 

gedaan om het beoogde doel, de aanschaf van 6 panelen, te kunnen bekostigen. Misschien 

hebben we dat doel wel te laag gesteld en komt er geld voor meer vrij……. 



Dit is een actie van en vóór parochianen. Wij willen geen beroep doen op financiële steun 

van het Bisdom, ook al  “profiteert” de kerk hiervan door de toekomstige lagere 

energiekosten. Belangrijker is, dat we allemaal een paar druppels hebben bijgedragen om ons 

klimaat te verbeteren. En dat blijken mijn mede- parochianen heel erg goed te beseffen. 

Hartelijk dank! 

Ineke Muiser 

2. Verwonderwandeling 4.10.2021 Week van de Duurzaamheid Capelle 

“Al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit” Deze uitspraak uit het radioprogramma “weer 

of geen weer” is het thema voor de verwonderwandeling in de Week van de 

Duurzaamheid. 

Maandag 4 oktober is de dag van St. Franciscus van Assisi en 

Werelddierendag. Een mooie dag voor een verwonderwandeling in de natuur. 

Daarmee wordt de scheppingsperiode afgesloten, die begon op 

duurzaamheidszondag op 29 augustus. Om 14 uur vertrekken we vanuit de 

Pauluskerk, waar het beeld Moeder Aarde van de Syrische kunstenaar Jamal 

al Shaabi staat. Symbool van onze verbondenheid met elkaar en met de 

natuur.  

We wandelen langs de buurttuin op de Wiekslag naar de 

Heemtuin aan de ’s 

Gravenweg. Deze staat 

bekend om zijn bijzondere 

paddenstoelen. Staan ze er 

al? In de tuin en ook 

onderweg gaan we ons 

verwonderen over de 

natuur.  

Achter in de Heemtuin 

staan de bijenkasten van het Ambrosiusgilde. Een 

vrijwilliger van het gilde zal ons het wonder van de bijen 

laten zien.  

Daarna wandelen we terug 

langs de buurttuin van 

Ontdekrijk. Tijdens de 

wandeling van 3,5 km is veel te ontdekken. Laat u verrassen. 

Wij verwachten rond 4 uur, half vijf weer terug te zijn op ons 

vertrekpunt. U kunt zich aanmelden bij dick.biesta@casema.nl. 

Door corona kunnen een beperkt aantal mensen mee, dus 

vol=vol. 

 

3. Roken en de impact op het milieu 

Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie en het wetenschappelijke artikel met 

een levenscyclusanalyse van onderzoekers uit Londen ontrafelden schokkende getallen over de 

impact van tabak op het milieu (alle nummers die we in dit artikel noemen komen van deze complete 

mailto:dick.biesta@casema.nl
https://bit.ly/2TD9Fm1
https://bit.ly/3dPqyAW


levenscyclusanalyse). Jaarlijks worden er bijna 6 biljoen sigaretten geconsumeerd door een miljard 

rokers over de hele wereld. De jaarlijkse CO2 uitstoot van de tabaksindustrie is vergelijkbaar met de 

uitstoot van twee keer dat van Wales! Elke sigaret die er wordt gerookt is verantwoordelijk voor 3.7 

liter water, 14 g CO2 uitstoot en het verbruik van 3,5 gram olie aan fossiele brandstoffen.  

Voor het telen van tabak is veel water nodig. Ook wordt er veel landbouwgrond in beslag genomen 

door tabaksplantages en worden er veel schadelijke insecticiden gebruikt. Tabak wordt grotendeels 

(90%) geteeld in ontwikkelingslanden zoals India, Zimbabwe, Pakistan en Malawi. Deze landen 

leiden al aan een voedsel- en watertekort;  de productie van tabak, verergert dit tekort. 

Na het oogsten van de tabak wordt het gedroogd. Vaak wordt 

er steenkool of hout voor verbrand, wat niet alleen bijdraagt 

aan CO2-uitstoot maar ook aan ontbossing. Bovendien 

worden er honderden kunstmatige additieven aan de tabak 

zelf toegevoegd, en het papier om te rollen en verpakken 

wordt gebleekt. 

Tabak niet het enige ingrediënt van een sigaret – jaarlijks is 

er ook meer dan 1 miljoen ton aan filters en meer dan 2 

miljoen ton aan verpakking nodig voor de grote vraag naar 

sigaretten. De verpakking wordt gelamineerd en afgedrukt 

met synthetisch inkt. Al met al is elk deel van een sigaret 

dus behoorlijk schadelijk – niet alleen voor je lichaam, 

maar ook voor het milieu! 

 

Als meest zichtbare vervuiler van het hele proces van de tabaksindustrie zijn de miljoenen niet-

afbreekbare, schadelijke sigarettenpeuken die de grootste vorm van zwerfafval vormen wereldwijd. 

De gebruikte filters zitten vol troep, zoals plastic (meestal celluloseacetaat) maar 

ook rattengif (arseen), lood en andere metalen, restjes nicotine en pesticiden. 

In Nederland worden straten vervuild met 10 miljoen kilo sigarettenpeuken per jaar, waarvan 

20% niet kunnen worden weggehaald en dus in de straten, sloten, grachten, rivieren en de zee 

belanden. 

Naar: Klooker 

 

4. Workshop Duurzaamheidsbeweging.  

Op 6 november tijdens de regionale startdag van de Vastenactie in Leiden geeft de 

duurzaamheidsbeweging van de St. Christoffelparochie een workshop over hoe de parochie 

https://bit.ly/3winSSM


invulling geeft aan duurzaamheid. Sinds 2019 is de St. Paulus’Bekering een Groene Kerk.  

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, 

sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk 

wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen 

zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, 

energiebesparing, energieopwek en omgang met natuur.  

Wat doen wij daaraan? Wij hebben gekozen voor  4 van de 6 thema’s: nl. Geloof en 

inspiratie, energiebesparing en opwek, omgang met de natuur en beleid. Wat we vorig jaar 

gedaan hebben en welke plannen we voor dit jaar hebben staan op de website 

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

 

Hoe kun je een groene kerk worden? Je kunt bij de groene kerken een startpakket aanvragen 

waarin alle stappen staan, die nodig zijn om een groene kerk te worden. Belangrijk is dat je 

een groepje mensen in de kerk enthousiast weet te maken om mee te doen. Samen kies je 4 

van de 6 thema’s waar je aan wil werken. Om te beginnen kun je een thema oppakken en een 

activiteit inplannen en aangeven wat je al gedaan hebt aan groene activiteiten. Daarmee kun 

je je aanmelden bij de groenekerkenactie.nl. Dan bestel je een bordje “Wij zijn een groene 

kerk”, wat je kunt ophangen en onthullen. Maak er een feestelijke activiteit van. 

Wil je mee doen aan de workshop meld je dan aan bij de Vastenactie bisdom Rotterdam via 

je eigen MOV-groep. 

 



5. Zonnepanelen coöperatie Zonkrachtcapelle werft leden, die mee willen 

doen met de aanschaf van zonnepanelen op OBS Ontdekrijk. Op deze basisschool van 

Stichting BLICK op Onderwijs worden in de loop van 2021 zo’n 200 zonnepanelen geplaatst. 

Inwoners van het postcodegebied 2902 t/m 2907 kunnen meedoen. Als lid koop je 

participaties en daarmee een deel van de zonne-installatie. Een participatie kost €200 en 

daarmee wek je ongeveer 220kWh/jaar op. Daarmee bespaar je ca. 100 kg/jaar aan CO2 

uitstoot. De opgewekte stroom verkopen we aan een energieleverancier en met subsidie van 

de overheid kunnen we 15 jaar lang een aantrekkelijk rendement uitkeren aan de leden. In 

ongeveer 10 jaar is je investering terugverdiend en na 15 jaar heb je circa 4% rendement 

opgebouwd. Mooi toch?  

Voor meer info: https://zonkrachtcapelle.nl/wp-

content/uploads/2021/05/informatiebrochure-2021-05-14.pdf 

 

6. Rechtstreex in Capelle 

Bouw samen met ons een eerlijke, lokale voedselketen. Bij Rechtstreex kun je verse, 

seizoensgebonden boodschappen doen direct bij boeren en makers uit je eigen regio. Je 

bestelt gemakkelijk online en haalt je lokale favorieten op bij een afhaalpunt of laat ze 

thuisbezorgen. Zo weet je weer waar je eten vandaan komt en steun je boeren die werken aan 

een aantrekkelijk landschap in jouw regio.” Dat is de missie van Rechtstreex. Sinds vorig jaar 

hebben ze ook een disributiepunt Jan de Geusrede 39E in Capelle aan den IJssel  

https://www.rechtstreex.nl/sgravenland 

Het was even zoeken, maar achter bij OBS West in 

het buurthuis staan de verse groenten en andere 

lokale producten, die je besteld hebt voor je klaar. 

Bezorgen is ook mogelijk, let op: woont u in een 

appartement, dan leveren zij tot aan de 

portiekdeur.  Je geniet niet alleen van de lekkerste 

lokale producten (van maximaal 50km rondom 

Rotterdam), maar bouwt zo ook mee aan een 

transparante, lokale en sociale voedselketen. Je leert 

door onze directe lijntjes veel over onze boeren en 

zij over jou. Een eerlijke en transparante prijs voor 

jou en voor de boer vinden wij belangrijk. 

Het loopt goed. Daarom willen ze ook uitbreiden naar Oostgaarde. Weet u mogelijk een 

plekje voor Rechtstreex mail of bel dan met Machtelt Mostert. 

mail   sgravenland@rechtstreex.nl, tel. +31634836903 

 

7. Wees tevreden 19 AUGUSTUS 2021 DOOR MTIEMENS 

Vorige week zag ik tijdens het hardlopen in het bos een pamflet op een boom. Nieuwsgierig 

bleef ik even staan om te kijken wat het was: Tien geboden voor het klimaat. Links een 

kolom met ‘Gij zult…..’ en rechts een kolom ‘stoppen met…….’. In de linker kolom stond 

bovenaan ‘tevreden zijn met wat je hebt’. Dat trof mij. Kantelpunten, een verontrustende 

boodschap Het was daags na het uitkomen van het alarmerende IPCC klimaatrapport (9 

augustus). Alarmerend, omdat de klimaatverandering een onomkeerbaar proces dreigt te 

https://zonkrachtcapelle.nl/wp-content/uploads/2021/05/informatiebrochure-2021-05-14.pdf
https://zonkrachtcapelle.nl/wp-content/uploads/2021/05/informatiebrochure-2021-05-14.pdf
https://www.rechtstreex.nl/sgravenland
mailto:sgravenland@rechtstreex.nl
tel:+31634836903
https://groengeloven.com/2021/08/19/wees-tevreden/
https://groengeloven.com/author/mtiemens/
https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2021/nieuw-ipcc-rapport/


worden, of dat eigenlijk al is. Er lijken een aantal kantelpunten (bijna) bereikt: het smelten 

van de ijskappen, het ontdooien van de permafrost, de steeds verslechterende toestand van het 

regenwoud, het verdrogen van moerassen. Een kantelpunt in dit soort processen markeert een 

punt van ‘no return’. Als dit punt is gepasseerd is het proces niet meer te stoppen, het zal juist 

versnellen. Zo komt door het ontdooien van de permafrost veel methaan (een broeikasgas) in 

de atmosfeer. Hierdoor warmt de aarde nog meer op, waardoor de permafrost sneller zal 

ontdooien en er nog meer methaan vrijkomt. Door dit soort processen slaat het 

klimaatsysteem op hol. ‘Gij zult tevreden zijn met wat je hebt.’Een verontrustende 

boodschap, maar we hebben nog steeds wat te kiezen, zeggen de onderzoekers die aan het 

rapport hebben meegewerkt. We kunnen het opwarmen van de aarde vertragen als we de 

CO2-kraan (broeikaskraan) dichtdraaien, door minder energie te gebruiken en over te stappen 

op schone, hernieuwbare energie. In de eerste berichtgeving las ik nergens over minder 

consumptie of een andere levensstijl. Daarom was ik zo aangenaam verrast door dat eerste 

gebod ‘Gij zult tevreden zijn met wat je hebt!’ Dat zou vaker bovenaan lijstjes moet staan 

voor wat we kunnen doen om de wereld leefbaar te houden. Helaas had ik geen telefoon bij 

me, ik loop hard zonder toeters en bellen, en kon ik geen foto maken. Iets in me zei dat dit 

affiche op deze plek geen lang leven beschoren zou zijn. En inderdaad, toen ik twee uur later 

terugkwam, met fototoestel, was het al weg. Het viel blijkbaar niet bij iedereen in goede 

aarde. Verandering van levensstijl 

Het IPCC rapport en de berichtgeving erover heeft veel mensen wakker geschud en de 

urgentie tot onmiddellijke actie duidelijk gemaakt. In Trouw (14 augustus) las ik dat ‘Wat 

kan ik doen voor het klimaat?’ de meest ingetikte vraag was bij Google in de 48 uur na het 

verschijnen van het rapport. De goede wil om iets te doen is er wel, maar de praktijk is vaak 

lastiger. Die vliegvakantie is wel heel fijn en de auto voor kort ritje is toch wel heel 

makkelijk. 

Het inzicht groeit dat om de klimaatverandering te beperken een verregaande verandering van 

levensstijl nodig is. Maar in het klimaatbeleid is daar nauwelijks aandacht voor. Dat zou 

echter wel moeten, want klimaatvriendelijk gedrag van individuen moet wel mogelijk 

gemaakt worden en het liefst aantrekkelijk. Daarvoor moet het hele systeem van productie en 

https://www.linkedin.com/pulse/nederlandse-samenvatting-van-het-ipcc-klimaatrapport-2021-verbaten/?originalSubdomain=nl


consumptie veranderen, stelt de Cambridge Sustainability Commission. Groeien in het 

genoeg Deze commissie durft de broodnodige ongemakkelijke vragen te stellen. “Waarom 

consumeren mensen in rijke landen (waar Nederland toebehoort) zoveel? Hoe komen keuzes 

tot stand? Welke rol spelen marketing en reclame? Waarom is economische groei zo 

belangrijk? Wat is ‘toereikend’ voor een goed leven?’ Ik hoop dat de commissie invloedrijk 

is. Want dit zijn belangrijke vragen waar beleidsmakers en beslissers in de politiek en het 

bedrijfsleven, en eigenlijk iedereen, over na zou moeten denken. Dat wordt gelukkig al door 

veel mensen gedaan. George Gelauff schreef daar een mooi artikel over op de website van 

Nieuw Wij ‘Laten we groeien in het genoeg’. Gelauff noemt dat sociologen, filosofen, 

marketingdeskundigen, actievoerders, maatschappelijke organisaties en zelfs internationale 

beleidsmakers meer en meer spreken over een nieuwe invulling van het goede leven. ‘Zij 

benadrukken hoe aantrekkelijk een wereld kan zijn die gebaseerd is op gemeenschapszin, 

schoonheid, solidariteit en duurzaamheid. Hoe deze waarden uittorenen boven materialisme. 

Niet alleen vanuit ethiek, maar ook vanuit levensvervulling.’ 

De kerk wordt door hem niet specifiek genoemd, maar misschien schaart hij die onder 

maatschappelijke organisaties. Toch ben ik wel benieuwd in hoeverre Laudato si’ hier een rol 

in heeft gespeeld. Het gedachtengoed van Laudato si’klinkt 

er in ieder geval in door. In Laudato si’ vraagt paus 

Franciscus ons om na te denken over wat voor soort wereld 

wij willen doorgeven aan hen die na ons komen. Nadenken 

over deze vraag brengt ons bij vragen naar de zin en de 

waarden van het leven. Dan blijkt dat het mogelijk is om 

diepe vreugde te kennen zonder door consumptie 

geobsedeerd te zijn. In feite draait de paus de zaak om. 

‘Constante ophoping van consumptiemogelijkheden leidt het 

hart immers af en verhindert ieder ding en ieder moment afzonderlijk te waarderen. Rustig 

iedere werkelijkheid, hoe klein die ook is, tegemoet te treden opent voor ons daarentegen 

meer mogelijkheden voor persoonlijke groei.’ 

‘Gij zult tevreden zijn met wat je hebt’, het is voor 

mij zonneklaar dat dit één van de belangrijkste 

pijlers is voor een levensstijl die goed is voor jezelf, 

de ander en het welzijn van moeder Aarde, nu en in 

de toekomst. 

Heeft u er nog geen genoeg van? Lees dan ook: 

genieten van genoeg 

genoeg, precies wat je nu nodig hebt 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cssn.org/cambridge-sustainability-commission-report-on-scaling-behaviour-change/
https://www.nieuwwij.nl/opinie/laten-we-groeien-in-het-genoeg/
https://groengeloven.com/2019/11/21/genieten-van-genoeg/
https://groengeloven.com/2020/11/26/genoeg-precies-wat-je-nu-nodig-hebt/


8. Kom in actie voor het klimaat 

 

 

 

 

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

naar dick.biesta@casema.nl. 

 

 

 

 

 

Klimaatpelgrimstocht 

Van 30 september tot 11 oktober komt de 

internationale pelgrimstocht door Nederland. 

De tocht startte in augustus in Polen. 30 

pelgrims zijn nu op weg naar de 26e 

klimaatconferentie in Glasgow. Ze nemen 

een klimaatpetitie mee, die u ook kunt 

ondertekenen. Of loop zelf een dagje mee.  

Meer informatie 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m3/k1/zVNc6ElDnrq3GegibQFyHJGeOgKqf9FE5G1pLdX630aAzFNd6DFVkn1LQat0o6rgvuOGaeOyfqhTsChensxxPw/fnzLnqFJNTbjmhH

