
HART VOOR DE SCHEPPING
A ROCHA

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 

(Ps. 104:24)

Hart voor de schepping ondersteunt 
kerken die vanuit hun geloof willen 

zorgen voor deze aarde.  

Over A Rocha

“Ik zie mogelijkheden voor de aanleg van 
een kleurrijke tuin rond ons kerkgebouw, 
met bloemen en struiken voor insecten, 
een bijenhotel en een aantal nestkasten. 
A Rocha denkt hierover mee.”

Gijsbert Pellikaan, Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) in Den Haag.

A Rocha is een internationale beweging van christenen die 

vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland 

adopteren lokale A Rocha groepen natuurgebieden. 

Daar werken zij natuurbeheer. Ook organiseren ze 

activiteiten gericht op natuurbeleving en verwondering. 

‘Hart voor de schepping’ is een programma van A Rocha, in 

samenwerking met Micha Nederland en de Groene Kerken. 
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Vraag jij je wel eens af welke plaats God ons geeft in zijn 

schepping? Wil je met jouw gemeente meer oog krijgen 

voor de natuur? Wil je weten hoe je als kerk praktisch 

kunt zorgen voor de aarde?

Hart voor de schepping is een A Rocha programma 

voor kerken en christenen die zich willen verdiepen in 

de relatie God – mens - schepping en bewust invulling 

willen geven aan zorg voor de schepping. 

Wil je gebruik maken van Hart voor de schepping? Dat kan 

met een (bijbelstudie)groep, maar ook gemeentebreed. 

Je kunt zelf een programma samenstellen aan de hand 

van alle materialen op onze website. Of ons benaderen 

voor een programma op maat.

Wil je begeleiding bij activiteiten, of advies over de 

ecologische inrichting van kerkgebouw of kerktuin? 

Neem contact op met A Rocha. We ondersteunen je graag!

Aanmelden, ervaringen delen, inspiratie opdoen of 

vrijblijvend kennis maken? Bezoek onze website en meld 

je aan.

Site: www.hartvoordeschepping.arocha.nl 
Email: hartvoordeschepping@arocha.org

Meld je aan!



Stap 1: ‘HOOP VOOR DE SCHEPPING’ is gericht op 

verdieping: Welke hoop is er voor de schepping?  

Wat betekent die hoop in onze gemeente en mijn leven? 

Wat vertelt de Bijbel ons?

Hoofd

Stap 2: ‘VIER DE SCHEPPING’ richt zich op beleving: Hoe 

raakt de schepping mij? Ben ik me bewust van alles wat 

God met liefde heeft gemaakt? Wat leert de schepping mij?

Deze stap is gericht op het hart en stimuleert  kerken 

en christenen naar buiten te gaan en de schepping te 

ontdekken. Kernwoorden zijn beleven, verwonderen en 

verbinden. Het ontdekken van de schoonheid, diversiteit 

en complexiteit van de natuur roept aanbidding in ons 

naar boven. We zien Gods hand in de natuur om ons heen.

A Rocha biedt inspiratiemateriaal en kan ondersteunen 

bij natuurexcursies, verwonderwandelingen, erediensten 

in de natuur (hagenpreek), koken/eten met duurzaam 

geproduceerde producten, workshops en presentaties.

Hart

Stap 3: ‘ZORG VOOR DE SCHEPPING’  is gericht op 

toepassing: Wat kan ik doen om de natuur in kerkgebouw 

en kerktuin te versterken?

 

We geven handen en voeten aan ons geloof door concreet 

zorg te dragen voor de schepping. A Rocha adviseert en 

biedt professionele begeleiding bij het (her)inrichten van 

het kerkgebouw, de kerktuin of het beheer van gronden.

Handen

Door deze stap te zetten gaat je gemeente aan de slag 

met Bijbelstudie over Gods bedoeling met de schepping 

en de plek van de mens daarin. De materialen zijn vrij 

beschikbaar op onze website. We bieden preekschetsen, 

jeugdprogramma’s, inleidingen, liederen, gedichten etc. 

De database ontwikkelt zich voortdurend en is steeds 

een actuele bron voor verdieping. Aan de hand van de 

materialen kun je zelf een programma samenstellen.

Vanuit het A Rocha Pro-netwerk zijn deskundige ecologen, 

rentmeesters en natuurbeheerders beschikbaar voor 

advies op maat. Zo kunnen kerken (en gemeenteleden) op 

een aansprekende manier bijdragen aan natuurbehoud en 

-ontwikkeling. We maken onze leefomgeving mooier en 

geven een praktisch ‘groen getuigenis’ waar dier en plant 

wel bij varen.  
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