
 

Beste parochiaan, Hierbij de tweede nieuwsbrief van de duurzaamheidsbeweging van de 

Christoffelparochie. Er zijn 2 artikelen uit Draagkracht (par. 6 en 7) opgenomen. Met deze nieuwsbrief 

willen we 3 keer per jaar verslag doen van onze activiteiten. We wensen u veel leesplezier.  

Onderwerpen: 

1. Vorming en gesprek met parochianen door Huub Flohr 

2. Earth Hour door Annie Fok 

3. Wandeling met Marjolein Tiemens Groen geloven op zaterdag 19 mei om 10.30 uur 

4. Feest van de Geest in Nieuwerkerk door Michel Demmenie (?) 

5. Duurzaamheid kerken brief Parochiebestuur 

6. Gebedsvieringen over Duurzaamheid in de Mariakapel van de Caeciliakerk 

7. Deugdzaam en duurzaam door Andre van den Dool 

8. Laudato Si 

 

1. Vorming en gesprek bijeenkomst op 11 april om 20 uur en 19 april om 14 uur in de St. Joseph door 

Huub Flohr 

Paus Franciscus heeft in Laudato sì duidelijk gemaakt dat een actieve zorg voor het milieu een 

onomkeerbare weg is die iedere christen moet gaan. Wat zijn de praktische mogelijkheden die wij als 

parochie en als individuele parochianen hebben om aan een duurzame omgang met de goederen van deze 

aarde gestalte te geven. In de bijeenkomsten in de St. Joseph gaan we in op het thema van Feest van de 

Geest Levensadem en hoe we aan duurzaamheid invulling kunnen geven (zie ook onderwerp 3). 

 

2. Earth Hour 

Duurzaamheid: we weten het allemaal, maar doen we er ook wat aan??   Het zee-ijs op de Noordpool 

smelt, bossen verdwijnen. Klimaatverandering is één van de grootste bedreigingen voor wilde dieren en de 

natuur. 

Tijd voor actie dus!    Doe mee met Earth Hour 

Op zaterdag 24 maart doen miljoenen mensen, gemeenten en bedrijven wereldwijd om 20.30 uur één uur 

lang het licht uit. Doe mee met deze wereldwijde beweging. Simpelweg door ook jouw licht uit te doen. 

Eén uur in het donker 

Door één uur lang het licht uit te doen geef je een belangrijk signaal af. Wil je meer doen?   
Doe dan bijvoorbeeld mee met een ‘Earth Hour Dinner in the Dark’: samen met vrienden een ‘earth-

friendly’ etentje organiseren bij kaarslicht.  

 
3. Scheppingswandeling met Marjolein Tiemens Groen geloven op zaterdag 19 mei om 10.30 uur 

Pauluskerk 

Als mens zijn we deel van dat onvoorstelbare grotere geheel het universum. De Aarde is daar maar een 

klein stipje in. Wij kunnen ons een leven zonder mensen op Aarde niet voorstellen. Het lijkt alsof we er 

altijd al zijn geweest. In de aardgeschiedenis komen we echter nog maar net kijken. Miljarden jaren en 

organismen zijn ons voorgegaan. Tijdens de scheppingswandeling zal Marjolein Tiemens hierover 

vertellen. Hoe de wolk van giftige gassen, waarin nog geen leven mogelijk was, heel langzaam veranderde 

in levensadem, met dank aan bacteriën en de planten die miljoenen jaren geleden leefden.  



“Wij vergeten dat wij zelf uit aarde zijn,” schrijft paus Franciscus in ‘Laudato Si’. In de 

scheppingswandeling wordt duidelijk dat ons lichaam zelf, en dat van alle andere schepselen, wordt 

gevormd door de elementen van de planeet. Dat haar lucht ons adem geeft en haar water ons leven schenkt 

en verkwikt.  

Ervaar tijdens de scheppingswandeling het ontzagwekkende verhaal van oerknal tot de geweldige rijke 

biodiversiteit die de Aarde nu kent. Met niets van niets zijt Gij begonnen, en kijk nu eens….. 

 
 

4. Feest van de Geest in Nieuwerkerk door Michel Demmenie  

Het Feest van de Geest wordt dit jaar weer in de regio van Rotte, IJssel tot Lek gevierd. Dit is een 

ontmoeting tussen Beeldende Kunst,  

Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd 

door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest. 

In de acht deelnemende kerken, waaronder 3 kerken van de Parochie Sint Christoffel, wordt  hieraan 

aandacht besteed.  

Het thema voor 2018 is "Levensadem". 

En met dit thema is het natuurlijk logisch ook aandacht te besteden aan duurzaamheid. In de Sint Joseph 

kerk zal daarom speciaal aandacht besteed worden aan hoe wij als kerk acties kunnen nemen om beter om te 

gaan met het milieu in het bijzonder de CO2 uitstoot. Om u bewust te maken van wat uzelf daaraan kunt 

doen, zal een duurzaamheidsmarkt worden gehouden. Op de website van de parochie en in Draagkracht 

kunt u tegen die tijd daarover meer lezen. 

 

 

5. Duurzaamheid kerken brief Parochiebestuur 

Vanuit de duurzaamheidsbeweging van de St. Christoffelparochie is de vraag naar voren gekomen 

hoe wij onze kerkgebouwen kunnen verduurzamen. 

In de encycliek van Paus St.Franciscus “Laudato Si” doet de Paus een oproep aan iedereen om actief 

mee te werken aan verduurzaming van de wereld. Daarin noemt hij met name de nadelige effecten, 

die klimaatverandering nu al heeft voor de allerarmsten. Om de oorzaak van klimaatverandering aan 

te pakken is het noodzakelijk om de CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen zo snel mogelijk te 

reduceren. Verminderen van het energieverbruik van kerkgebouwen is een stap in die richting.  

Ook een argument om het gebruik van de fossiele brandstof gas te verminderen, is, dat de gasprijs 

waarschijnlijk gaat stijgen. De Nationale Energie Verkenning 2017 verwacht een verdubbeling in 

2030. Bovendien staat de teruggaafregeling energiebelasting van 50% voor kerken ter discussie als 

een van de subsidieregelingen voor fossiele brandstof. Daar de energiekosten een groot deel van de 

begroting bedragen, is het ook vanuit dat oogpunt belangrijk het energieverbruik te verminderen. 

Daarom vraagt de duurzaamheidsbeweging aan het parochiebestuur, of en hoe zij verduurzaming van 

de kerkgebouwen wil bevorderen. 



 

6. Gebedsvieringen in de 40 dagentijd over Duurzaamheid in de Mariakapel van de Sint Caeciliakerk 

Ter voorbereiding op Pasen biedt de Dienst o.l.v. Parochianen DOP-groep van de Sint Caeciliakerk u ook 

dit jaar op vijf vrijdagochtenden in de Veertigdagentijd een viering aan waarin gebed en bezinning centraal 

staan. Het overkoepelende thema is, in aansluiting op het jaarthema van de parochie, ‘Duurzaamheid’. 

 

Nog maar nauwelijks dringt het besef door dat onze blauwe planeet Aarde een uniek, uiterst kwetsbaar, 

klein stipje is in het onmetelijk grote heelal van sterren en planeten. Deze uniciteit en kwetsbaarheid,  plus 

de wetenschap dat op bereikbare afstand geen tweede planeet bestaat zoals de aarde, brengen een enorme 

verantwoordelijkheid voor de mens met zich mee. Er is geen andere mogelijkheid dan deze aarde 

duurzaam te bewonen en te gebruiken. 

De vrijdagochtendvieringen in de Veertigdagentijd zullen elk een andere invalshoek hebben, afgeleid van 

het centrale thema. De vieringen beginnen om 10.30 uur en worden gehouden in de Mariakapel. De data 

zijn 

23 februari Dag Schepping!? 

2 maart Verwondering 

9 maart Levenskunst 

16 maart Buitengewoon! 

23 maart Rentmeesterschap 

De ervaring is dat veel parochianen de gebedsdiensten in de Veertigdagentijd waarderen, omdat ze een vast 

rustpunt betekenen in de week en een ‘verplicht’ moment van bezinning en gebed in de aanloop naar de 

Goede Week en Pasen. Op Goede Vrijdag (30 maart) is er om 15.00 uur ’s middags een door de DOP-

groep verzorgde Kruiswegviering in de kerk. 



 

7. Deugdzaam en duurzaam door Andre van den Dool Uit Draagkracht 2018-2 

De duurzaamheidsmarkt in oktober 20'17 heeft de bezoekers ongetwijfeld aan het denken gezet 

en wellicht ook tot actie gebracht. Onder het motto “verbeter de wereld, begin bij jezelf" ben 

ik nagegaan hoe duurzaam wij in onze Caeciliakerk zijn. 

Verwarming 

De installatie stamt nog uit de tijd dat een ketel voor het hele complex voldoende was en 

aardgas de goedkoopste en schoonste brandstof was. Een nadeel was wel dat bij een storing de 

bewoner van de pastorie in kamerjas en op pantoffels naar de stookruimte in de kerk moest 

om de installatie weer aan de praat te krijgen. Inmiddels zijn er drie hoogrendementsketels die 

elk apart de warmte verzorgen voor de kerkzaal, de aparte ruimten van de kerk en de pastorie. De 

verwarming van de Mariakapel/Stiltecentrum kan zodanig worden geschakeld dat bij apart 

gebruik geen nutteloze warmte de kerkzaal in wordt geblazen. Nagenoeg alle radiatoren in het 

gebouw zijn voorzien van thermostatische ventielen. Als betreffende ruimten niet worden 

gebruikt, gaan die radiatorkranen op de zuinige 'groene' stand. Een kleine moeite die veel kan 

besparen. 

Warm tapwater 

In de keuken van de kerk wordt nog een geiser gebruikt. In de pastorie is de met gas gestookte 

boiler vervangen door een boiler die op de verwarmingsketel is aangesloten. Dit is zuiniger 

en veiliger. Te zijner tijd zal ook de keuken van de kerk hierop worden aangesloten. 

Verlichting 

Romantische gloeilampen zijn uit den boze. Nagenoeg alle ruimten worden verlicht door 

energiezuinige spaarlampen. Als die het begeven, worden ze vervangen door nog energiezuinigere, 

maar duurdere, LED-lampen. Dit is in de entreehal en in het tracé naar- en in de Mariakapel al 

gebeurd. Maar gezien het gebruik en de levensduur van de spaarlampen zal verdere vervanging 

nog wel enige tijd duren. Een aantal ruimten wordt nog verlicht door Tl-balken. Die worden wel 

vervangen door energiezuinige LED-balken.  

Het gebouw 

Het kerkgebouw is eind zestiger jaren in gebruik genomen. Het is een degelijk gebouw, zeker 

dankzij de solide eerste paal van Ton Halter. Maar het gebouw is niet geïsoleerd. Het is er ook 

minder geschikt voor. Ooit zijn de open naden van de binnenwanden van de kerkzaal met een 

soort rollen dichtgemaakt. Een optie is om dubbel glas te plaatsen. Maar als de kosten 

daarvan worden afgezet tegen de besparing op stookkosten, is dat een onhaalbare zaak. Wel zijn 

nagenoeg alle ramen van de pastorie van dubbel glas voorzien" Ook zijn achter de radiatoren die 

dicht bij het glas staan, de hal en de telefoonpost, kunststof platen aangebracht. Zo wordt zoveel 

mogelijk de warmte binnengehouden. 

 
Tenslotte: het wordt in de kerk veel comfortabeler als wij dichter bij elkaar op de 

voorste rijen zitten. Zo vormen wij dan een knusse, warme, deugdzame en duurzame 
Caeciliagemeenschap. 

André van den Dool 

 



8. Laudato Si 

In de nieuwsbrief zal iedere keer een kort stukje uit de encycliek van Paus Franciscus geciteerd worden: 

OVER ZORG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK HUIS 

1. “LAUDATO SI’, mi’Signore” – “Geprezen zijt Gij, mijn Heer”, zong de heilige Fransciscus van 

Assisi. In dit prachtige loflied maakt hij er ons op attent dat ons gemeenschappelijk huis als een zuster 

is met wie we ons leven delen., en als een goede moeder die ons met open armen ontvangt. “Geprezen 

zijt Gij, mijn Heer, voor onze zuster Moeder Aarde, door wie wij gevoed worden en verzorgd, en die 

velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en groen”. 

Zonnelied van Sint-Franciscus 1224 

2. Deze zuster huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door het onverantwoord gebruik en 

misbruik van de goederen die God haar heeft toevertrouwd. Wij zijn opgegroeid in het bewustzijn dat 

we eigenaars en heerser waren met een machtiging om haar uit te buiten. Het geweld dat in het 

menselijk hart, verwond door de zonde, aanwezig is komt ook aan het licht door de ziektesymptomen 

van de bodem, van het water, van de lucht en van de levende wezens. Daarom bevindt onze onderdrukte 

en verwoeste Aarde zich onder de meest verlaten en mishandelde armen en “kreunt en lijdt ze onder 

barensweeën” (Rom 8,22). We vergeten dat ook wij stof zijn (Gn27). Ons lichaam zelf is samengeteld 

uit elementen van de planeet, haar lucht laat ons ademen, haar water schenkt ons leven en voedt ons. 

 

Dit zijn de eerste 2 paragrafen uit de encycliek. U kunt de encycliek bestellen bij de Halewijn uitgeverij. 

http://www.halewijn.info/catalogus/laudato-si 


