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‘Als kunstenaar geef ik iets van de 
veelkleurigheid en complexiteit in 
de schepping door’
— natuurschilder Elwin van der Kolk



mijn schilderijen hoop ik de natuur weer tot leven te brengen 
in de harten van de mensen, zodat ze meer oog krijgen voor de 
wereld om hen heen. Dat is mijn missie!’

Nieuwe moed
De vogelkunstenaar begint zijn online biografie met een citaat 
van de Engelse dichter en aquarellist John Ruskin: ‘All great 
art is the expression of man’s delight in God’s work, not his 
own.’ ‘Als ik geen christen zou zijn, zou ik waarschijnlijk net 
zoveel van de natuur genieten. Toch geeft het geloof in God de 
schepper mijn leven een extra dimensie. In de eindeloze variatie 
in vormen en kleuren in de natuur zie ik iets terug van zijn 
grootheid. Als mens willen we deze wereld graag zoveel mogelijk 
ordenen en eenvormig maken. Dat zorgt immers voor gemak, 
herkenbaarheid en economische groei. Denk bijvoorbeeld aan 
de McDonald’s die in bijna elke grote stad te vinden is. Maar God 
houdt juist van creativiteit en diversiteit. Als kunstenaar vind ik 
het mooi om iets van deze veelkleurigheid en complexiteit in de 
schepping door te geven. Want alles in de natuur is met elkaar 
verweven.’ 

Bewust genieten
‘Helaas wordt een groot deel van dit kwetsbare ecosysteem 
bedreigd. Wereldwijd worden natuurgebieden opgeslokt door 
de groei van landbouw, industrie en de bouw van woningen 
of wegen. Zo verdwijnen er ook steeds meer diersoorten. Dat 
maakt je als klein mens wel eens machteloos. Gelukkig houdt het 

verhaal voor ons als christenen hier niet op. Ik leef met de troost 
en wetenschap dat deze wereld uiteindelijk weer in volle glorie 
wordt hersteld. Dat is mijn hoop en perspectief en geeft nieuwe 
moed om verder te gaan.’

‘Wanneer ik op school ben, is het vaak druk en hectisch om mij 
heen. Ik vind het dan heerlijk om vanuit deze mierenhoop even 
de heide op te lopen. Daar proef ik de rust en de stilte en hoor ik 
de vogels fluiten. Maar soms is deze rust ook weer een valkuil, 
omdat ik al gauw weer in schilderijen denk of de omgeving op 
beeld vast wil leggen. Ik heb een sterke wil om mijzelf en mijn 
werk steeds te verbeteren. Gelukkig helpt mijn vrouw mij om te 
relativeren. Mijn werk en leven hoeven niet perfect te zijn. Het 
is een kunst om los te leren laten en bewust te genieten van wat 
er op je weg komt. De wereld waardeert ons vooral op wat we 
presteren, maar gelukkig ligt mijn identiteit verborgen in God. 
Hij houdt van mij om wie ik ben en dat geeft mij rust en vrede.’

Elwin van der Kolk houdt geregeld Open Atelierdagen in zijn atelier 
in Bennekom. Meer informatie: www.elwinvanderkolk.nl.
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‘KIJK GOED NAAR DE NATUUR,
GOD HOUDT VAN DIVERSITEIT!’

Als een eigentijdse Van Gogh werkt 
natuurschilder Elwin van der Kolk 
in zijn atelier aan huis in Bennekom. 

Overal staan en hangen schilderijen met 
prachtige landschappen en vogels in 
verschillende seizoenen. Zijn vogelprenten zijn 
te bewonderen in vogelgidsen en exposities in 
binnen- en buitenland. Terwijl hij met lichte 
penseelstreken verder werkt aan zijn paneel 
met beukenbomen, vertelt hij enthousiast over 
zijn levensmissie en passie voor de natuur.

‘Als schilder haal ik mijn inspiratie vaak uit 
het landschap zelf. Ik kijk op een heel andere 
manier naar de wereld. Als ik een bijzonder 
sneeuwlandschap ontdek of een krentenboom 
met goudgele blaadjes, dan zie ik daar al gauw een 
mooi schilderij in. De werkelijkheid is het perfecte 
beeld. Dat zit in mijn hoofd, maar vervolgens moet 
het vorm krijgen op het witte doek. Thuis kan ik 
het beeld niet volledig meer voor de geest halen, 
maar dankzij de foto’s die ik onderweg maak, heb 
ik een goed referentiekader. Op deze foto’s ontdek 
ik details die ik zelf nooit had kunnen bedenken. 
Tijdens het schilderen combineer ik vorm, kleur en 
lichtval tot een nieuwe compositie. Het is telkens 

weer een uitdaging om mensen mee te nemen 
in mijn schilderijen. Het beeld moet spannend 
zijn en in balans en er moet beweging in zitten. 
Dat gaat niet vanzelf. Schilderen is met een rood 
hoofd ingespannen iets op het doek zetten. Het is 
voortdurend bijschaven en schuren. Er zijn maar 
weinig schilderijen die in een keer lukken.’

Levend schilderij
Voor Elwin is het tekenen van het dier in een 
landschap altijd de kers op de taart; die bewaart 
hij dan ook voor het laatst: ‘Een dier staat nooit op 
zichzelf, maar is altijd onderdeel van zijn omgeving. 
Ik vind het leuk om een vogel te tekenen in zijn 
eigen ecosysteem, waarbij de kleuren van de vogel 
weer terugkomen in het landschap en andersom. 
Daarbij is het een kunst om net als bij een Japanse 
prent met zo min mogelijk lijnen zoveel mogelijk 
te zeggen. Oftewel: de kunst van het weglaten. 
Een van mijn favoriete vogels is de Kluut, met zijn 
verfijnde zwarte tekening op z’n rug. Deze vogel 
neemt vaak de kleur aan van zijn omgeving. Bij 
elke nieuwe lichtval verandert ook de kleur wit. 
Dit dier is eigenlijk een levend schilderij. Een vogel 
zit met al die veertjes zo perfect in elkaar. Ze zijn 
zacht, kunnen eenvoudig vervormen en vliegen 
soms wel twaalfduizend kilometer achter elkaar. 
In elke vogel zie ik iets terug van Gods goedheid en 
grootheid. Ik weet niet of er iets mooiers is in deze 
wereld.’

Anderen inspireren
Van der Kolk tekent al vogels vanaf zijn achtste 
en gebruikt nu zijn talent om ook anderen te 
inspireren: ‘Vanaf mijn vijftiende schilder ik met 
acrylverf. Het voordeel van deze verf is dat het 
snel droogt en je veel lagen over elkaar heen kunt 
zetten. Ik begon in de klas met het natekenen van 
die oude schoolplaten van Slijper met vogels. Ook 
Marjolein Bastin en Rien Poortvliet waren voor 
mij een belangrijke inspiratiebron. Ik wilde altijd 
boswachter worden en ging biologie studeren. 
Uiteindelijk ben ik het onderwijs ingegaan. Dit 
is goed te combineren met mijn schilderwerk 
en zo kan ik mijn enthousiasme voor al wat leeft 
overdragen aan een jongere generatie. Ik vind het 
een eer dat ik jongeren met mijn tekeningen mag 
helpen om vogels te leren herkennen, op naam te 
brengen en te beschermen.’

Tjilpende mussen
‘Want als je iets wilt beschermen, dan moet je het 
eerst kennen. Alles waar je van houdt, ga je missen 
als het verdwijnt. Wanneer je bent opgegroeid in 
een tuin met tjilpende mussen, verlang je daar 
weer naar terug als het stil wordt om je heen. Met 
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Dit jaar bestaat A Rocha Nederland 15 jaar! In die 
15 jaar hebben we met heel veel vrijwilligers en 
betrokkenen op allerlei manieren bijgedragen aan 
natuurbehoud in binnen- en buitenland: 13 lokale 
groepen die gebieden adopteren, klimaatprogramma 
Climate Stewards, A Rocha natuurweken, programma 
Hart voor de schepping voor kerken, contacten 
tussen experts en politici en ondersteuning van 
(A Rocha) partners wereldwijd met vrijwilligers, 
expertise en financiën. Het is mooi om terug te 
blikken! Op deze pagina doen we dat in foto’s.

15 jaar A Rocha, dat vieren we in stijl. Met een 
actiedag op zaterdag 15 september, gericht op 
een schone zee en schone stranden. Iedereen kan 
meedoen. 

1. Organiseer op 15 september een 
schoonmaakdag van strand of rivieruiterwaarden. 
Overleg zo nodig met de eigenaar, verzamel 
zwerfvuil en voer het netjes af. Ook een 
educatieve activiteit kan. A Rocha heeft een 
(Engelstalige) toolbox over (micro)plastics in zee 
ontwikkeld, die gratis via de site beschikbaar is. Je 
kunt je ook aansluiten bij een andere groep die op 
deze dag aan de slag gaat.

2. Organiseer aansluitend een feestelijk 
koffiemoment met elkaar. Deel je mooiste 
momenten in de natuur (al of niet met A Rocha).

3. Op Tholen organiseren we op deze dag ook 
een landelijke A Rocha natuurwerkdag, gericht 
op het beheer van Schor Alteklein. Daarmee 
ondersteunen we het werk van A Rocha Zeeland 
op dit prachtige stukje natuur. Ook hier ben je 
welkom.

Doe je mee? Meld je met je idee of stel je vraag via 
nederland@arocha.org

A ROCHA
15 JAAR

A ROCHA ACTIEF



‘IK WIL (KERK)MENSEN THUIS BRENGEN IN DE NATUUR’

Als kind groeide ik op in Utrecht. Daar heb ik de liefde voor 
de natuur van jongs af aan meegekregen. Van mijn moeder, 
die biologie studeerde, leerden we de namen van planten en 

bloemen. Ook boswandelingen in Amelisweerd waren vaste prik op 
de zondagmiddag. Voor de kinderen uit onze buurt had ik zelfs een 
‘natuurclub’ opgericht, waarmee we de natuur in onze woonwijk 
verkenden. Aan mijn eigen kinderen, die zijn opgegroeid in Peru en 
Tanzania, leerde ik de namen van vogels, planten en bomen in onze 
omgeving daar. Mijn ervaring is dat je je pas echt ergens ‘thuis’ voelt als je 
ook de natuur om je heen kent en kunt benoemen.

Dat is nu ook precies mijn drijfveer en missie als coördinator van het 
programma ‘Hart voor de schepping’. Wat zou het geweldig zijn als kerken 
en christenen in Nederland zich blijven verwonderen over de schepping en 
zich ook steeds meer in hun eigen omgeving inzetten voor de natuur. Dat kan 
door middel van bezinning, verwonderwandelingen in de natuur of door het 
natuurvriendelijk inrichten van de kerktuin en van andere (groene) ruimte 
rondom de kerk. Deze initiatieven zijn niet alleen goed voor de natuur, maar 
kunnen ook de verbinding met de buurt versterken.

Duurzamer
In een eerdere fase van dit programma hebben al een aantal kerken 
meegedaan. Zo heeft de Morgensterkerk in Den Haag bij een verbouwing 
niet alleen het gebouw duurzamer gemaakt, maar ook de kerktuin opnieuw 
ingericht met meer bloemen en vaste planten. In Lunteren heeft de 
Maranathakerk ervoor gekozen ‘zorg voor de schepping’ een belangrijke plaats 
te geven. Er is gebruik gemaakt van een van de themapakketten van A Rocha 
als invulling voor een ‘scheppingszondag’ en er werd voor een gemeenteavond 
een spreker van A Rocha uitgenodigd. Ook organiseert de gemeente regelmatig 
wandelingen en excursies. 

Zes nieuwe kerken
Het is ons doel om het komende jaar ten minste zes nieuwe kerken aan 
boord te krijgen die met hun gemeenteleden willen meedoen met het 
programma Hart voor de schepping. Dit kan al door het houden van een 
preek, themazondag of Bijbelstudie over geloof en schepping, waarvoor 
A Rocha inspirerende materialen aanbiedt op de website. Er kan ook een 
buitenactiviteit of lezing worden georganiseerd, in samenwerking met A 
Rocha. Tenslotte kunnen we meedenken over mogelijkheden om de natuur 
in en rond het kerkgebouw meer ruimte te geven, bijvoorbeeld door het 
(opnieuw) inrichten van een kerktuin.

Doe je mee?
Wil je ook met je kerk meer doen met de natuur? Ruimte geven aan bezinning 
over de schepping, maar ook in actie komen? Of ken je een gemeente die daar 
nu al mee bezig is en zich bij dit programma zou willen aansluiten?
- Neem dan contact met mij op via hartvoordeschepping@arocha.org
- kijk voor meer informatie op http://hartvoordeschepping.arocha.nl

De Maranathakerk in Lunteren organiseerde voor 
kinderen een excursie naar kwekerij ‘Happy Bee Plant’ 
in Ederveen. De imkers leerden de kinderen alles over 
het belang van bijen.

Tijdens een hagenpreek in Amersfoort leren tieners oog 
krijgen voor natuur.

Tekst: Martine van Wolfswinkel
Foto’s: Miranda Boels-Smolders en Elco Messelink.

Martine van Wolfswinkel (39) woont met haar 
gezin in Den Haag. Na haar studie Tropisch 
Landgebruik in Wageningen woonde ze twaalf jaar 
in Peru en Tanzania. Per april 2018 is Martine voor 
de periode van een jaar aangesteld als coördinator 
van het programma ‘Hart voor de schepping’ 
van A Rocha, dat zich richt op het verbinden van 
kerkelijke gemeenschappen met zorg voor natuur. 
Naast haar werk voor A Rocha studeert Martine 
theologie aan de ETA (Evangelisch College).

Martine van Wolfswinkel aan de slag voor ‘Hart voor de Schepping’
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— Jan David Kleppe
directeur energiebedrijf SamSam
wijsamsam.nl

SamSam levert lokaal opgewekte groene 

energie en investeert tegelijkertijd in 

duurzame projecten van christelijke goede 

doelen, waaronder projecten van A Rocha en 

Climate Stewards. Echt hartverwarmende 

energie dus, want dankzij onze klanten 

kunnen we de wereld weer een klein stukje 

beter maken. 

Het geeft ontzettend veel energie om steeds meer 

mensen als deelnemers van SamSam te mogen 

verwelkomen en hen ook te inspireren. Het is mijn 

persoonlijke missie om iedereen te laten zien dat 

een duurzame lifestyle geen geitenwollensokken-

gebeuren is, maar gewoon een bewuste manier 

van leven. Ik ben me er namelijk steeds meer van 

bewust dat de keuzes die ik maak veel impact 

hebben op de wereld om me heen. 

Als rentmeesters willen we de aarde op een goede 

manier aan de volgende generatie overdragen. 

Dit is alleen mogelijk als we ons er van bewust zijn 

dat onze keuzes een grote impact hebben op de 

gezondheid van de aarde. 

Ik geloof dat zorg voor de schepping dicht bij huis 

begint. Deze overtuiging heeft A Rocha en SamSam 

bij elkaar gebracht. We herkennen veel bij elkaar: 

het streven naar een duurzame samenleving en een 

zorgzame omgang met de schepping.

Samen met A Rocha hopen we steeds meer 

deelnemers te vinden die onze passie delen en 

achter deze missie staan. Het geeft ontzettend veel 

voldoening om je met hart en ziel in te zetten om 

samen de wereld een stukje beter maken. Bouw jij 

met ons mee aan een schone toekomst?

ACHTERGROND

http://wijsamsam.nl
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| Edith Schouten auteur/natuurliefhebber | 
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/ programmamaker Evangelische Omroep | 
Martine Vonk duurzaamheidsadviseur

A Rocha is een christelijke 
natuurbeschermingsorganisatie. De naam A Rocha, 
‘de rots’, verwijst naar de locatie van het eerste 
natuurbeschermingscentrum in Portugal. De vijf 
uitgangspunten van A Rocha zijn:

CHRISTIAN: De grondslag van alles wat we doen, 
is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de 
zorg over zijn schepping aan mensen heeft 
toevertrouwd.
CONSERVATION: We combineren 
natuurbescherming met natuuronderzoek en 
natuureducatie. 
COMMUNITY: We bouwen aan goede relaties met 
elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.
CROSS-CULTURAL: We maken gebruik van de 
inzichten en vaardigheden van verschillende 
culturen. 
COÖPERATION: We werken samen met veel 
anderen die zich inzetten voor een duurzame 
wereld.

Onze waarden

Comité van Aanbeveling

DUURZAAM BANKIEREN
De financiële reserves van A Rocha stonden al lange tijd op een spaarrekening 
bij een duurzame bank. Zo dragen we ook door te bankieren bij aan een 
duurzame samenleving. Intussen loopt ook ons gewone betaalverkeer via deze 
bank: Triodos. Dat geldt zowel voor A Rocha als voor Climate Stewards. In de 
colofon ziet u de nieuwe rekeningnummers. Ook voor donaties en betalingen 
kunnen deze rekeningen gebruikt worden. 

MAAK JE 
BIJBEL GROEN
Het werkboek ‘Maak je Bijbel groen’ bevat de 
extra content uit de originele Groene Bijbel over 
duurzaamheid en geloof: artikelen, praktische 
Bijbelstudies en vragen voor persoonlijk of 
groepsgebruik. Ook bevat het boek een register 
met alle 1654 groene Bijbelteksten. ‘Maak je 
Bijbel groen’ is te bestellen bij het Nederlands 
Bijbelgenootschap.

LOKALE 
INITIATIEVEN
A Rocha helpt mensen met praktische ideeën op 
het gebied van natuurbehoud graag op weg. Wil 
je in jouw omgeving kerken aanmoedigen om 
zich in te zetten voor lokale natuur? Maak dan 
gebruik van de kennis en ervaring van A Rocha. 
Mail ons op nederland@arocha.org.

A ROCHA SPREKERS
Is de kerk de plek om het over natuur en milieu te hebben? Als A Rocha 
vinden we dat wel! De A Rocha sprekers komen graag langs in bijvoorbeeld 
kerkdienst of bijbelstudiegroep om te spreken over zorg voor de schepping. 
Op www.arocha.nl staat een overzicht van onze sprekers. We denken graag 
mee over een programma op maat.

NACHTWACHT
Amersfoort Koos van Noppen – geregeld 
actief voor A Rocha – publiceerde in mei een 
persoonlijke hartenkreet aan geloofsgenoten 
over duurzaamheid en milieu. Het pamflet 
‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ heeft veel 
aandacht gekregen en is nog steeds te downloaden 
op www.arocha.nl.


