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Beste lezer, Hierbij de vijftiende nieuwsbrief van de duurzaamheids- 

beweging van de Sint Christoffelparochie. Dit keer o.a. over zonnepanelen, 

de Groene kerken in Capelle en een scheppingswandeling, We wensen u 

veel leesplezier.  

1. Klimaat tegen het doemdenken Het gaat er vooral om, dat we SAMEN 

verder komen en in onze beweging naar minder energieverspilling steeds meer 

mensen én vooral bedrijven, mee  krijgen. En dat is wat momenteel grootschalig 

gebeurt. Zo hebben we recent op het dak van de Caeciliakerk 10 zonnepanelen 

aan het werk gekregen. 

2. De Oosterkerk: nu officieel een groene kerk De duurzaamheids- 

beweging van de St. Christoffelparochie feliciteert de Oosterkerk met haar 

besluit en wenst dat we elkaar blijven inspireren (zie ook het volgende 

onderwerp ontwikkelt door een groep uit de Oosterkerk) 

3. We kunnen iets doen De website gaatvoorklimaat.nl is een werksite met 

acties aan de slag en deze steeds uitbreiden door tips te geven en te krijgen. Ook 

kun je er min of meer op bijhouden wat je al gedaan hebt en wat er nog 

mogelijk is. 

4. Scheppingswandeling 27 augustus 2022 Paus Franciscus heeft 1 

september ingesteld als Wereldgebedsdag voor de Schepping, daarom 

organiseert de Duurzaamheidsbeweging van de St Christoffelparochie rond deze 

tijd een wandeling voor de Schepping.  

5. Heelheid van de Schepping Karin Peperkamp en Marie Jose Vos hadden 

in maart een mooie viering over de heelheid van de Schepping voorbereid, die 

nog een staartje krijgt. 

6. Een nieuw boek van GroeneKerken en Kees Posthumus – ‘Geloof en een 

hoop zonnepanelen’ over duurzaam kerk-zijn. Overal in Nederlandse kerken 

zijn mensen op zoek naar een meer duurzame manier van leven. Maar hoe doe 

je dat als kerk? 

7. Zachte krachten zullen zeker winnen Wat was het weer mooi weer in 

maart. Een teken van hoop, als iets om je aan te laven, als tegenwicht voor de 

schokkende oorlogsbeelden uit Oekraïne. Genieten van het voorjaar met het 

daarbij horende ontluikende leven, leek opeens niet meer zo vanzelfsprekend. 

Lees hieronder meer…. 

 



1. Klimaat tegen het doemdenken 

Laatst kwam ik iemand tegen, die grote moeite 

heeft te geloven in de huidige klimaatcrisis, 

vooral door het volgens hem Doemdenken, dat 

daarbij hoort. 

Zwartkijkers als deze persoon vergeten één 

belangrijke zaak: crises in het algemeen zijn 

vaak de aanjagers geweest van wereldwijde 

nieuwe ontdekkingen. En het is nu eenmaal,  

zoals mijn vader zei ( met de zijn ervaringen in 

en na de Tweede Wereldoorlog in gedachten): 

iedere generatie krijgt zijn eigen problemen om 

op te lossen. 

Iemand, die probeert op een aansprekende 

humoristische manier de huidige klimaatsituatie 

in beeld te brengen is de Schot, 

milieudeskundige en humorist Dr.Matt Winning 

met zijn  boek: “Het begint hier WARM te 

worden”. 

Aan de hand van ervaringen uit zijn eigen leven, 

een kind krijgen, werken, op vakantie gaan, de 

thermometerstand in huis bedienen, beschrijft hij 

niet alleen onontkoombare feiten, maar ook, hoe er op een soepele manier mee om te gaan. 

Zonder schuldgevoel over de eigen, mogelijk wat te grote voetafdruk. 

 Want het gaat er vooral om, dat we SAMEN verder komen en in onze beweging naar minder 

energieverspilling steeds meer mensen én vooral bedrijven, mee  krijgen. 

En dat is wat momenteel grootschalig gebeurt. Zo hebben we recent op het dak van de 

Caeciliakerk 10 zonnepanelen aan het werk gekregen. Door met alle parochianen aan dit doel 

te werken, in navolging van wat bereikt was door de Paulusparochie in Capelle aan de IJssel, 

en voortbouwend op de daar opgedane ervaring. Zo werkend aan de opdracht die paus 

Franciscus ons gaf met zijn encycliek “ Laudato Si”. Ongetwijfeld weer gevolgd door nieuwe 

initiatieven… 

 

Maar het gaat niet alleen om dit soort verbeteringen. Het is vooral belangrijk dat we elkaar 

met zo inspireren tot meer. Ieder op eigen terrein. Zoals de gemeente en het OV zich richten 

op de aanschaf van elektrische voertuigen, zoals aandeelhouders aandringen op groener 

werken van hun bedrijven. Zoals mensen hun geld over zetten op groene banken als ASN of 

Triodos. Dan komen we echt verder. Dan kan creativiteit in nieuwe ondernemingen onze 

economie, onze wereld vooruit helpen. van 

Ga eens letten op de vele goede berichten die doorsiepelen tussen alle narigheid. 

Bijvoorbeeld het bericht dat de Rotterdamse Haven in samenwerking met Spanje gaat werken 

aan haar eerste waterstoffabriek. 



Spanje levert met haar vele zonnepanelen de daarvoor benodigde energie. Het vroeger relatief 

arme Spaanse binnenland blijkt zo een goudmijn te bezitten. En hetzelfde geld natuurlijk ook 

voor de bewoners van landen als Marokko, en de Sahara. Wat een prachtige omkering van 

rijkdom! 

En zo zijn er meerdere belangrijke verbeteringen te melden. Zoek en vind! 

En laat u niet ontmoedigen door tegenvallers of soms zelfs misbruik van kleinere  

klimaatoplossingen. Uiteindelijk zullen we , de feiten onder ogen ziend, met God en met 

elkaar  onze planeet verbeteren. 

Ineke Muiser 

2. De Oosterkerk: nu officieel een groene kerk 

De Oosterkerk: nu officieel een Groene Kerk! - de Oosterkerk 

Tijdens de wijkkerkenraadsvergadering in mei is besloten om 

de Oosterkerk als groene kerk aan te melden 

bij www.groenekerken.nl. Afgelopen week is de aanmelding 

goedgekeurd en zijn we officieel een Groene Kerk. Daarmee zijn we de tweede kerk in 

Capelle aan den IJssel: de Pauluskerk aan de Merellaan ging ons voor.  

Wat betekent dit nu: 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, energieopwekking en omgang met natuur.  Een groene kerk geeft 

hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste 

en de God die alles schiep. 

Wij hebben onze eerste stappen gezet. Denk daarbij aan de inrichting en het onderhoud van 

de tuin om de kerk. Maar er wordt al gewerkt aan de volgende stap: het installeren van 

zonnepanelen op het dak van de Oosterkerk. Dit worden geen nieuwe panelen maar we 

maken gebruik van tweedehands panelen. Zo besparen we grondstoffen en beperken het 

afval. En we hebben al een thema-avond gehad over Duurzaamheid welke geleid is door 

Siebe Boersma. 

Verder kijken we naar het energie verbruik in de kerk en onderzoeken hoe we dit verder 

kunnen terugdringen. Maar ook andere activiteiten zullen we gaandeweg gaan organiseren 

om het thema duurzaamheid en rechtvaardigheid onder de aandacht te brengen. 

De Groene Kerken organisatie brengt geregeld een nieuwsbrief uit met inspirerende 

verhalen. U kunt zich daarvoor aanmelden via: https://www.groenekerken.nl/nieuwsbrief-

inschrijven/. Van harte aanbevolen! 

Namens de wijkkerkenraad, 

Addy Koster 

diaken 

De Duurzaamheidsbeweging feliciteert de Oosterkerk met haar besluit en wenst dat we 

elkaar blijven inspireren (zie ook het volgende onderwerp ontwikkelt door een groep uit de 

Oosterkerk) 

https://deoosterkerk.nl/de-oosterkerk-nu-officieel-een-groene-kerk/
http://www.groenekerken.nl/
https://www.groenekerken.nl/nieuwsbrief-inschrijven/
https://www.groenekerken.nl/nieuwsbrief-inschrijven/


 

 

3. We kunnen iets doen 

  

De laatste dertig jaar hebben pioniers laten zien dat gelukkig leven en een kleine 

ecologische voetafdruk gewoon kan samengaan. 

Deze website Home - Gaan voor klimaat (gaatvoorklimaat.nl) is een werksite; met 

(kleine en grotere) acties aan de slag en deze steeds uitbreiden door tips te geven 

en te krijgen. Ook kun je min of meer bijhouden wat je al gedaan hebt en wat er 

nog mogelijk is. 

Er is een deel met informatie over de problemen (‘waarom actie’ en ‘wat kun je 

doen’) en een deel over de oplossingen (’tips ‘ en ‘groepspagina’s’). 

Dat laatste is een deel wat je voor jezelf of voor een groep kunt reserveren om 

samen aan de slag te gaan (klimaatgroepen).  

Wij willen veel Nederlanders enthousiast maken om iets te doen. Wat, dat moet 

je zelf bepalen. Alle beetjes helpen echt. Samen kunnen we het verschil maken, 

ook als niet iedereen evenveel kan doen. 
  

https://www.gaatvoorklimaat.nl/


 

 

4. Scheppingswandeling 27 augustus 2022 

Dat samen wandelen verbindt, is gebleken uit het grote aantal deelnemers bij het lopen van 

het Kerkenpad, georganiseerd door JOKO in mei j.l.  Voor betrokken en enthousiaste 

wandelaars is er op 27 augustus gelegenheid om mee te lopen met de wandeling voor de 

Schepping.  

Paus Franciscus heeft 1 september ingesteld als Wereldgebedsdag voor de Schepping, 

daarom organiseert de Duurzaamheidsbeweging van de St Christoffelparochie rond deze tijd 

een wandeling voor de Schepping.  

Het thema voor deze wandeling is ‘Samen op weg’, tevens het jaarthema van  de parochie. 

We starten om 11.00 uur in de St Caeciliakerk met koffie en een inleiding op het thema. 

Daarna wandelen we, terwijl we onderweg troep trimmen (=afval verzamelen) in rustig 

tempo naar het Kralingse Bos. Onderweg staan we stil om te luisteren naar teksten en om met 

elkaar van gedachten te wisselen over onze eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de Schepping. 

Ook zal Daan ons informeren over het belang van Daan’s bijen.  

We picknicken op een rustige plek in het bos, voor drinken wordt gezorgd, maar in het kader 

van de duurzaamheid, wordt de deelnemers gevraagd hun eigen lunch mee te nemen. 

We sluiten de (rollator vriendelijke) wandeling van ca. 5 km, na terugkomst in de 

Caeciliakerk rond 15.00 uur, gezamenlijk af. 

Kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen en ons te helpen met het verzamelen van 

afval. U kunt zich vanaf 17 juli t/m 22 augustus aanmelden op de intekenlijst in uw kerk, of 

per e-mail aan dick.biesta@casema.nl. 

Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffelparochie Hildegard Verbaarschot-Bockweg 

 

5. Heelheid van de Schepping 

 



Voor zondag 12 maart had de wadgroep in de pauluskerk een bijzondere 

viering voorbereid. In en rondom de viering wilde zij aandacht besteden 

aan de Heelheid van de Schepping. De eerste lezing was een verhaal van 

Judith Kraak van het Ambrosiusgilde over het belang van winterbloemen 

voor de wilde bijen. Marie Jose Vos en Karin Peperkamp benadrukten in 

de overweging dat zaad een kostbaar goed is. Het is een begin van nieuw 

leven. Zij hoorden laatst een boer zeggen dat zaaien nog mooier is dan 

oogsten, want zaaien houdt een belofte in. Een belofte voor de oogst, de 

basis voor een nieuwe voorraad voedsel. Wij staan daar niet dagelijks 

meer bij stil, maar in de derde wereldlanden zie je dat de mooiste aren 

bewaard worden als zaaizaad voor het volgend seizoen. Dat is een 

gebruik dat in het dagelijks leven zit ingebakken. Zaad is het waard om 

zorgvuldig mee om te gaan. Na de viering werd in de kerktuin vlas, boekweit en 

bijenvriendelijk zaadmengsel gezaaid. Ook werd een bijenhotel aan de kerkmuur 

opgehangen. Het vlas geeft nu mooie blauwe bloempjes en 1 kamer in het hotel is reeds 

bezet. Karin en Marie Jose komen in een volgende WAD viering hierop terug. 

 

6. Een nieuw boek van GroeneKerken en Kees Posthumus – ‘Geloof en een 

hoop zonnepanelen’ over duurzaam kerk-zijn 

Posted on 28/06/22 https://www.groenekerken.nl/nieuws/nieuw-boek-groenekerken-en-kees-

posthumus-geloof-en-een-hoop-zonnepanelen-over-duurzaam-kerk-zijn/ 

Op 30 juni verscheen het boek Geloof en een hoop zonnepanelen van theatermaker en 

journalist Kees Posthumus. GroeneKerken werkte mee aan dit boek, waarmee lezers 

worden gestimuleerd om hun eigen leven, en dat van hun kerk of geloofsgemeenschap te 

verduurzamen. 

 Overal in Nederlandse kerken zijn mensen op zoek naar een meer duurzame manier van 

leven. Want wie gelooft in een scheppende God, wil voor de prachtige schepping zorgen en 

deze bewaren. Maar hoe doe je dat als kerk? Hoe houd je duurzaam leven vol? En hoe blijf 

je, samen, geïnspireerd?  

 Ter ere van het 10-jarig jubileum van GroeneKerken, verzamelde Kees Posthumus verhalen 

van kerken die duurzame stappen zetten. In het boek Geloof en een hoop zonnepanelen zijn 

deze verhalen gebundeld, en aangevuld met interviews, prachtige verhalen en gedichten over 

Gods Schepping, passende liederen, gebeden en recepten en grappige cartoons van Martijn 

Cornelissen. Het boek schetst een beeld van kerken die in beweging willen komen voor Gods 

schepping en geeft kerken en kerkleden handvatten om zelf stappen te zetten.  

  

7. Blog Groengelovig 31 MAART 2022 DOOR MTIEMENS 

Zachte krachten zullen zeker winnen 
Wat was het stralend weer in maart. Ik heb er van genoten. We hebben veel gefietst, gewandeld en 
zelfs gekampeerd. Maar aan de andere kant knaagt de wetenschap van de klimaatverandering. Zulke 
hoge temperaturen en geen druppel regen in maart, wordt dat het nieuwe normaal? 

Tegenwicht 
Het mooie weer begon al eind februari. Ik herinner me dat omdat ik 27 februari voorging in een 
woord en communieviering en in het welkomstwoord sprak over de krokussen. Bij ons in de tuin 
stonden die al lang boven de grond, maar nog met dichte bloemen, als het ware bibberend in de kou. 
Net voor die zondag hadden ze hun bloemen geopend om de stralende zon te begroeten en de 
hommels te verwelkomen. Ik noemde het als een teken van hoop, als iets om je aan te laven, als 

https://groengeloven.com/2022/03/31/zachte-krachten-zullen-zeker-winnen/
https://groengeloven.com/author/mtiemens/


tegenwicht voor de schokkende oorlogsbeelden uit Oekraïne. Genieten van het voorjaar met het 
daarbij horende ontluikende leven, leek opeens niet meer zo vanzelfsprekend. 

  

 

Zachte kracht 
En dan worstelen we ook met de vraag of je wel van het lekkere weer mag genieten terwijl dit hoogst 
waarschijnlijk komt door klimaatverandering. Mijn antwoord is een volmondig ja. Want niemand, en 
ook de wereld, schiet er iets mee op als we het niet doen. Met mooi weer gaan we vaak naar buiten 
en kunnen we onze verbondenheid met en liefde voor de natuur versterken. Liefde voor de natuur is 
onontbeerlijk om haar te behoeden en te bewaren. Met mooi weer toont de natuur  zich op haar 
mooist. Helemaal nu, met het ontluikende groen van de berken, de bloesembomen die her en der al 
volop in bloei staan, de vogels die volop zingen, de spechten die er lustig op los roffelen, het geel van 
het klein hoefblad, speenkruid en de paardenbloemen dat je zonnig tegemoet straalt, het wit van de 
bloeiende bosanemonen als een tapijt onder de beuken. Het maakt mij gelukkig als ik dat allemaal 
mag ervaren tijdens een wandeling of fietstochtje. Ik laad me eraan op. Het is een troost dat de 
natuur, ondanks alles, elk voorjaar weer tot leven komt, als een zachte kracht die zal winnen, zoals 
Henriëtte Roland Holst schreef in een prachtig gedicht. 

 

De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen. 

De machten die de liefde nog omkluistren 
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 
dan kan de groote zaligheid beginnen 
die w’ als onze harten aandachtig luistren 

https://groengeloven.com/2019/02/21/genieten-van-de-lente/olympus-digital-camera-114/#main
https://groengeloven.com/2017/04/13/wandelen-uit-dankbaarheid/bosanemonen-kopie/#main


in alle teederheden ruischen hooren 
als in kleine schelpen de groote zee. 
Liefde is de zin van ’t leven der planeten 

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen 
’ t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee. 

 

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

naar dick.biesta@casema.nl. 

 

 


