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 “Kerkgebouwen en –tuinen als een groen getuigenis, 
dat is mijn droom.”– Jaap Gijsbertsen 

Foto: Bart Wullings, Buiten-beeld



bestaansmogelijkheden.  Zij worden het hardst getroffen 
door klimaatverandering en ecologische degradatie.’

Wat zou je willen doen? De politiek in?

‘Ik ben songwriter. Bij mij komt het er eerder uit als poëzie 
dan als politiek. Het wonder van de schepping kruipt in 
de liedjes die ik schrijf. Ik vind mijn inspiratie buiten in de 
natuur. De mooiste momenten met mijn kinderen beleef ik 
in het bos of langs het water. Pas bezochten we een van de 
Amerikaanse oerbossen en stonden we vol verwondering 
aan de voet van 2000-jaar oude bomen. In het park dicht bij 
mijn huis zitten Roodflanktowies, mooie gekleurde vogels. 
Als ik er langsloop, luister ik altijd of ze zingen. Meestal fluit 
ik even terug. Ik ben opgetogen als ik een glimp opvang van 
de Gestreepte Bosuil die in de oude bomen in de buurt huist. 

En ’s nachts maak ik de kinderen wel eens wakker als er een 
bijzonder heldere maan aan de hemel staat, om samen even 
te kijken.’

Hoe ben je met A Rocha in contact gekomen?

‘Twee jaar geleden heb ik Peter en Miranda Harris, de 
oprichters van A Rocha, ontmoet. Ik wist niet dat er een 
wereldwijde christelijke beweging voor natuurbehoud 
bestond. Ze deelden hun verhaal over het Alvor estuarium 
in Portugal, waar ze begin jaren tachtig een project startten. 
Ze vertelden dat A Rocha nu een internationale beweging is 
die in twintig landen werkt. Ik had nog nooit mensen over 
Gods schepping horen spreken met zo’n bijzondere mix van 
hoop, ethiek en spiritualiteit. Die avond realiseerde ik me 
dat ik opnieuw aan de slag wilde met dit thema.’
‘Ik herinner me dat ze zeiden: ‘Wij kunnen de wereld niet 
redden - dat is Gods zaak. Maar als we stoppen eraan te 
werken, hebben we de strijd verloren.’ Iedereen kan iets 

bijdragen aan natuurbehoud, hoe klein ook. Voor de een 
betekent het iets doen met tuinieren. Voor de ander ligt 
het misschien op het vlak van techniek, een openbaar 
ambt of wetenschappelijk onderzoek. Op allerlei 
manieren kun je iets van herstel zichtbaar maken. Ik 
denk dat het belangrijk is om daarmee te oefenen. Doe 
het omdat God houdt van wat Hij heeft gemaakt. Als 
jij van Hem houdt, wil je toch ook zorgen voor alles 
wat Hij met liefde heeft gemaakt?’

Voor veel mensen is dat niet heel 
vanzelfsprekend. Hebben we een blinde vlek?
‘Als songwriter ben ik veel bezig met de 

psalmen. In psalm 104 lees ik dat de aarde vol 
is van Gods heerlijkheid. Ik denk dat we zijn 

geroepen om samen genezing en heelheid op deze aarde te 
brengen. Dat is makkelijk gezegd, maar moeilijk te doen. 
Samen hebben we een enorm potentieel voor duurzame 
omgang met de aarde, maar ook een enorm potentieel 
voor vernietiging. We zijn vaak op ons zelf gericht, we 
willen graag blijven doen wat we altijd al deden. Maar al 
die verlangens beïnvloeden het leven van de bijen in de 
klavervelden, de vissen in de oceanen en de ijsberen op het 
ijs.’
‘Ik zou graag willen dat we verlangens in de goede richting 
ontwikkelen. Dan kan het ons karakter vormen. Dan 
begint zorgzaamheid voor elkaar en voor de aarde. En dan 
begint het gesprek, of het nu gaat over de bescherming 
van dolfijnen, over de gemeenschappelijke tuin of over het 
beleid van de overheid.’

En dan? Wat ga je dan anders doen?

‘Wat je situatie ook is, je kunt in het kleine altijd het goede 
doen. Misschien veranderen we de wereld er niet mee, 
maar laat je daardoor niet weerhouden. Voor mij hebben de 
grootste uitdagingen te maken met het dagelijkse comfort. 
Hoeveel water gebruik ik? Kan het ook iets minder? Wat kan 
ik eigenlijk gemakkelijk delen met de buren? Kunnen de 
lampen eerder uit, kan de verwarming iets lager – en in dat 
alles wil ik mijn kinderen leren mee te doen!’
‘Afgelopen zomer vierden we het 50-jarig huwelijk van 
mijn ouders. Ik realiseerde me dat ze mij in die 50 jaar 
zoveel goeds hebben gegeven. Ze leerden me de schepping 
te koesteren, ze vormden mijn verlangen naar schoonheid 
en het goede leven. Nu kan ik die erfenis op mijn eigen 
kleintjes overbrengen.’
‘Mijn opvoeding heeft mij ook op het spoor van A Rocha 
gebracht. Ik ben gewoon deelnemer en vrijwilliger bij 
de lokale groep van A Rocha in Nashville, waar ik woon. 
Daarnaast ben ik vrijwillig ‘Arts director’. Ik wil een 
verbinding maken tussen muziek en natuurbehoud. We 
organiseren ‘songwriting workshops’ en opnames om het 
werk van A Rocha te ondersteunen. Ik geloof dat de liederen 
die we zingen onze verlangens vormen. Je gaat verlangen 
naar de dag waarop Gods aarde helemaal nieuw zal worden. 
Dat is hoop. En zo begint toewijding.’
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McCracken was pas in Nederland voor 
optredens met The Psalm Project. Sinds twee 
jaar is ze betrokken bij het werk van A Rocha. 
Intussen is er een eerste cd ‘From smallest seed 
– The A Rocha project’. Een kennismaking met 
een groene zangeres. ‘Ik kan God alleen prijzen 
om zijn schepping als mijn leven daarmee 
klopt.’

‘Mijn vader is zijn leven lang biologieleraar 
geweest. Mijn moeder had voor haar huwelijk 
een Bijbelschool gevolgd. Natuur en geloof 
hebben in hun huwelijk altijd een grote rol 
gespeeld. Als kind ging ik met hen mee de 
natuur in. We brachten de vogels op naam 
en genoten van de bomen en bloemen van 
Missouri. In een intussen versleten Peterson’s 
Vogelgids staan de waarnemingen met datum 
in de kantlijn genoteerd.’
‘Ik ben gevormd door al die wandelingen en 
ervaringen: ik heb geleerd dat je iets van de 
heerlijkheid van God kunt proeven en horen 
en zien in de lucht, de bloemen en de zingende 
vogels. Mijn poëzie en liederen gaan vaak over 
mijn relatie met de schepping en de vraag hoe 
ik bewust kan leven op mijn plek in de wereld.’
‘Dat dna van mijn ouders - biologie en 
theologie – is weer sterker geworden in 
mijn leven. Ik wil verder gaan op de weg 

van natuurbehoud. Misschien ben ik niet de 
meest geschikte. Ik ben soms geneigd mijn 
kop in het zand te steken. Maar ik wil mijn 
ongemakkelijke gevoelens recht doen. Ik wil 
mijn verlangen naar een groene en eerlijke 
wereld verdiepen, niet wegstoppen. Ik wil 
voor Gods schepping zorgen. Niet omdat 
duurzaamheid in de mode is, maar omdat ik 
God alleen kan prijzen om zijn schepping als 
mijn leven daarmee klopt.’

Wat vind je zelf het meest ingewikkeld 
als het gaat om zorg voor de schepping?

‘Ik vind de problemen van onze aarde zo 
overweldigend. Wat kan ik er nou aan 
doen? Als ik die prachtige natuurfoto’s in de 
National Geographic zie, overvalt me 
geregeld een gevoel van 
zwaarmoedigheid. Want 
veel van die schoonheid 
wordt bedreigd. Ik ben 
echt verdrietig over al die 
soorten en habitats die 
verdwijnen. En als ik denk 
aan wat Jezus zegt over de 
zorg voor de armen, kan 
ik alleen maar concluderen 
dat ons leven daar haaks op 
staat. We ontnemen door 
onze levensstijl de armen hun 

HET WONDER
VAN DE SCHEPPING

KRUIPT IN MIJN LIEDJES

Sandra McCracken stelt 10 songs die door A Rocha zijn 
geïnspireerd gratis ter beschikking. Download via:  
http://noisetrade.com/sandramccracken/psalms

INTERVIEW

http://noisetrade.com/sandramccracken/psalms


Een van eerste gemeenten die gebruik maakt van het nieuwe project 
‘Hart voor de Schepping’, is de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk 

De Morgenster in Den Haag. Gijsbert Pellikaan is gemeentelid en lid van 
de Commissie van Beheer, met ‘Duurzaamheid’ als aandachtsgebied. 
Bovendien is hij al jaren als vrijwilliger betrokken bij A Rocha.

‘In het najaar van 2015 hoorde ik voor het eerst over de plannen van 
het nieuwe A Rocha-project ‘Hart voor de Schepping’. Een belangrijk 
onderdeel en doel van dit project is de vergroening van kerkgebouwen, 
waardoor de biodiversiteit toeneemt. Ons kerkgebouw De Morgenster 
staat in een parkje en is de afgelopen tijd verbouwd. De groene percelen 
rond het gebouw vragen om een nieuwe invulling en A Rocha is bereid 
hierover mee te denken. Op dit moment buigt de bouwcommissie zich 
over een plan van aanpak. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met een aantal randvoorwaarden, zoals: herplantplicht, onderhoud, 
veiligheid rond het gebouw, kosten, enz. Voor het opstellen heb ik groen 
licht gekregen.’

Kleurrijke kerktuin
‘Ik zie mogelijkheden voor de aanleg van een kleurrijke kerktuin 
met bloemen en struiken voor insecten, een bijenhotel en een aantal 
nestkasten. Bij groen licht wil ik met een aantal vrijwilligers dit voorjaar 
de aanleg en aanplant verzorgen. Langs de toekomstige kerktuin 
loopt een wandelpad. Ik hoop dat straks het vernieuwde gebouw 
in combinatie met een mooie tuin een opvallende en uitnodigende 
uitstraling heeft op de omgeving. We zijn al een groene kerk met 
zonnepanelen op het dak en fair-trade koffie in de keuken. Maar we 
zien het als onze missie om op alle fronten te blijven verduurzamen. En 
we willen ook andere gemeenten in onze omgeving inspireren om dit 
duurzame pad in te slaan.’

Een eigen kerkgebouw of –tuin biedt 
vaak goede kansen om de natuur te 

laten bloeien. A Rocha wil met een nieuw 
programma ‘Hart voor de schepping’ kerken 
aanmoedigen zich te verdiepen in Bijbel en 
zorg voor de schepping (hoofd), natuur te 
beleven (hart) en aan de slag te gaan met 
natuurbehoud en –ontwikkeling rond het 
kerkgebouw (handen). Jaap Gijsbertsen heeft 
het programma ontwikkeld: ‘Kerkgebouwen 
en –tuinen als een groen getuigenis, dat is 
mijn droom.’

Verdiepen
A Rocha heeft een online database gemaakt 
met (bijbel)studie- en inspiratiemateriaal over 
geloven en zorg voor de schepping. Iedereen 
kan er vrij uit putten, maar het is ook mogelijk 
zelf materialen toe te voegen. Denk daarbij aan: 
preekschetsen, lezingen, powerpoints, links 
naar verdiepende websites, inleidingen, liederen 
en gedichten. In veel gevallen is het materiaal 
uitgewerkt tot een afgerond product dat direct 
bruikbaar is.

De database is een dynamisch platform dat zich 
steeds verder ontwikkelt. Nieuwe materialen 
worden toegevoegd en bestaande materialen 
up-to-date gehouden. We nodigen je graag 
uit om (eigen) materiaal beschikbaar te stellen 
of ervaringen te delen via ons mailadres 
hartvoordeschepping@arocha.org

Beleven
De module ‘Beleven’ is gericht op het stimuleren 
van kerken en individuen om de natuur in te 
trekken en de schepping te vieren. Kernwoorden 
in deze module zijn ontdekken, verwonderen 
en verbinden. Het (her)ontdekken van de 
schoonheid en diversiteit van de natuur roept 
vreugde en aanbidding in ons naar boven. We 
leren de schepping te bewonderen en vieren! 
De nieuwe verbindingen die ontstaan tussen 
God, jouw leven en de schepping kunnen 
bijdragen aan steeds diepere verwondering en 
verbondenheid. Deze open levenshouding vormt 
basis van het verlangen om ook zelf zorg te 
dragen voor de schepping.

Je kunt de schepping in de praktijk vieren door  
het organiseren van een informele dienst buiten 

in de natuur (hagenpreek), natuurpresentatie, 
het uitnodigen van een spreker over geloof 
en natuurbehoud, het samen schrijven van 
gedichten waarin de schoonheid van de 
schepping naar voren komt, bloemschikken voor 
de eredienst, duurzaam koken, natuurexcursies, 
vogelnestkastjes timmeren met de jeugd of 
meedoen aan een (A Rocha) natuurwerkdag bij 
jou in de buurt.

Toepassen
Ten slotte geven we ook handen en voeten 
aan ons geloof door concreet zorg te dragen 
voor de schepping. A Rocha biedt kerken en 
organisaties professionele begeleiding en advies 
bij het ecologisch inrichten van kerkgebouw, 
kerktuin of beheer van gronden. Vanuit het A 
Rocha-netwerk staan deskundige ecologen en 
natuurbeheerders ter beschikking voor advies 
en begeleiding op maat. Zo kunnen kerken door 
gerichte maatregelen bijdragen aan behoud en 
ontwikkeling van biodiversiteit. Samen verrijken 
deze inspanningen onze leefomgeving en vormen 
ze een ‘groen getuigenis’ waar mens, dier en 
plant wel bij varen.

Denk hierbij concreet aan het bieden van 
nestgelegenheid aan bedreigde vogels zoals 
de gierzwaluw, het toegankelijk maken van 
kerktorens en oude gewelven voor vleermuizen 
of het inrichten van de kerktuin met voor vogels 
en insecten interessante bloemen en struiken. 
Vooral bij de bouw en herinrichting doen zich 
kansen voor om ruimte te maken voor flora en 
fauna in en om de kerk. Gemeenten die geen 
eigen gebouw gebruiken kunnen een klein 
park of natuurgebied dichtbij adopteren of 
zich richten op kansen voor biodiversiteit bij 
gemeenteleden thuis.

A Rocha komt graag in contact met personen en 
gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname 
aan ‘Hart voor de schepping’. In 2016 zijn we 
op zoek naar kerken die willen meedoen aan 
een eerste pilot. Ook kerken die (nog) geen 
duidelijke visie op schepping hebben, zijn van 
harte welkom om samen met ons te zoeken naar 
passende vormen. Sta je betrekkelijk alleen met 
ideeën over hart voor de schepping in je eigen 
gemeente dan biedt dit project een mooie kans 
om in samenwerking met A Rocha het thema 
breder onder de aandacht te brengen binnen 
jouw gemeente. Wil je meer weten kijk dan op 
www.hartvoordeschepping.arocha.nl of neem 
contact op via hartvoordeschepping@arocha.org.

‘HART VOOR DE SCHEPPING’
NIEUW INITIATIEF VOOR KERKEN

Als startschot voor het nieuwe programma ‘Hart voor de 
schepping’ organiseert A Rocha Nederland een fotowedstijd. 
We dagen je uit om dit voorjaar naar buiten te gaan en de 
veelkleurige schepping in beeld te brengen. Deelnemers 
maken kans op mooie prijzen en dragen met hun inzending 
zelf bij aan de ontwikkeling van dit nieuwe programma!

Hoe doe je mee?
Ga erop uit met je camera of smartphone en leg vast 
wat voor jou ‘hart voor de schepping’ uitstraalt. Denk 
hierbij aan een mooi landschap, een close-up van een 
plant of dier en mensen of dieren in een natuurlijke 
omgeving. Mail voor 21 mei 2016 jouw vijf beste foto’s naar 
hartvoordeschepping@arocha.org. Inzendingen worden door 
een deskundige jury beoordeeld. De winnaars ontvangen 
mooie prijzen, waaronder een prachtige Vivara houtbeton 
nestkast. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op: 
www.hartvoordeschepping.arocha.nl.
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Breng uw kerk in verbinding
met de natuur vlak om haar heen

Te
ks

t:
 J

os
 V

in
k

ACHTERGROND



THINK BIG,
ACT NOW!‘Kijk papa!’ Vol verwondering wijst mijn 

zoontje van zeven naar de zon die door de 
wolken breekt en een regenboog tevoorschijn 
tovert. ‘Ja mooi!’, hoor ik mezelf zeggen, 
terwijl ik gestaag naar mijn beeldscherm blijf 
turen. ‘Kijk eens papa’, zegt mijn andere zoon 
van tien diezelfde middag. Vol trots toont hij 
zijn kleurige tekening van een boomhut met 
zeven verdiepingen. ‘Dat ziet er mooi uit’, zeg 
ik weer met een vluchtige blik; want ik was 

net de krant aan het lezen. En ’s avonds bij het naar 
bed brengen vertellen mijn kinderen enthousiast 
over alle avonturen die ze hebben beleefd. En waar 
ben ik op dat moment met mijn gedachten? Bij dat 
gesprek met mijn collega en alle dingen die ik nog 
moet doen. Als ik dan eindelijk rustig op de bank 
zit en de dag overdenk, dringt het besef tot me 
door. Ik heb het belangrijkste gemist! Waarom heb 
ik niet echt geluisterd, meegevoeld en gekeken 
met mijn hart? Misschien geldt de wijze les die ik 
mijn kinderen heb geleerd bij het oversteken van 
de straat, allereerst voor mijzelf: ‘Stop, kijk en ga!’. 
Pas als ik stoplichten inbouw in mijn leven en soms 
bewust gas terug neem, kan ik om me heen kijken 
en ontdekken wat God met liefde heeft gemaakt. 
Dat vervult mijn leven met oprechte dankbaarheid 
en maakt van mij een zorgzaam mens.
 
Ondanks het knagende schuldgevoel dat mij 
’s avonds in bed bekruipt, denk ik aan mijn eigen 
Vader die er wel altijd is. Hij blijft geduldig en biedt 
mij elke dag een nieuwe kans. Deze vaste zekerheid 
geeft mij nieuwe hoop, moed en kracht om het 
morgen anders te doen. Ik wil bewust leven en de 
schoonheid en veelkleurigheid van Gods schepping 
zien en ervaren. Dat kan thuis als vader voor mijn 
kinderen, op mijn werk of in mijn vrije tijd als ik met 
A Rocha Amersfoort boompjes plant of houtwallen 
in ere herstel. Wanneer ik de volgende dag in alle 
vroegte de hond uitlaat, zie ik nog de fonkelende 
sterren aan de hemel staan en rijst er een danklied 
in mij op. Rond koffietijd ontdek ik een koolmees 
die op bezoek komt in mijn voederhuisje om van 
de pindakaas te snoepen. En als mijn zoontje 
’s middags uit school enthousiast vertelt over de 
gevaarlijkste dino die er ooit heeft geleefd, verschijnt 
er een glimlach op mijn gezicht. Het kan dus toch… 
‘Stop, kijk en ga!’

STOP, KIJK & GA!
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— Jos Vink, redacteur en betrokken bij 
A Rocha Amersfoort

Ties van Veelen (30) 
woont met zijn 

gezin in Heemstede. Zijn 
compagnon opende z’n 
ogen voor het belang en de 
impact van een duurzaam 
leven. En zijn verlangen om 
dit ook praktisch handen 
en voeten te geven, bracht 
Ties uiteindelijk op het 

spoor van A Rocha. Nu droomt hij van een 
eigen lokale groep in de regio.

Ties vertelt: ‘Mijn collega is al een tijd bezig 
met het schrijven van een bijzonder boek, met 
als titel: ‘Verborgen impact in ons dagelijks 
leven’. Daarin maakt hij mensen bewust van 
de negatieve impact van vleesconsumptie, 
vliegreizen en vervuiling door auto’s en 
olietankers. Tegelijkertijd doet hij onder het 
motto ‘Think big, act now!’ een enthousiaste 
oproep om bewuste keuzes te maken en 
duurzaam te leven. Deze hoopvolle boodschap 
heeft mij aan het denken gezet. Hoe kan 
ik voor verandering zorgen en wat is mijn 
voorbeeldfunctie als christen? Ik en mijn 
vrouw kregen steeds meer het verlangen 
om ook zelf concrete stappen te zetten. 
We hebben uiteindelijk bewust onze auto 
weggedaan. Ook ben ik op zoek gegaan naar 
christelijke organisaties die in ons land actief 
een steentje bijdragen aan duurzaam leven 
en natuurbehoud. Zo kwam ik terecht bij A 
Rocha.’

Handen uit de mouwen
‘Inmiddels zijn we weer een paar maanden 
verder en borrelt er steeds meer een verlangen 
in mij op om ook in onze regio een lokale 
groep op te richten. Ik ben begonnen met 
het opzetten van een Facebook-pagina ‘A 
Rocha Haarlem’. In die plaats hebben we 
namelijk al een groot interkerkelijk netwerk 
waar we op diverse fronten maatschappelijke 
projecten uitvoeren. Ik heb nog geen concreet 
gebied gevonden waar we als groep aan de 
slag kunnen gaan. Maar ik heb al wel veel 
enthousiaste reacties ontvangen van mensen 
die met mij de handen uit de mouwen willen 
steken en voor Gods schepping willen zorgen. 
Ten slotte is ook mijn vader enthousiast 
geraakt door al mijn verhalen over duurzaam 
leven en het initiatief van groenekerken.nl. 
Als predikant in Wormer heeft hij al diverse 
groene preken gehouden om ook de mensen 
in de kerkbanken wakker te schudden met de 
woorden: ‘Think big, act now!’

Vijf jaar geleden wist Simon Verlee het al: 
dat bijzondere stukje ruigte langs de Wijde 

Alm bij Almkerk, daar lag zijn bestemming. 
Nu is hij er bijna dagelijks te vinden. Hij wil er 
graag aan de slag met zinvolle dagbesteding 
voor mensen die om welke reden dan ook zijn 
vastgelopen of met mensen die bijvoorbeeld 
een licht-verstandelijke beperking hebben. 
Hij ziet volop kansen, waarbij zorg en 
natuurbeheer, bedrijven en burgers elkaar 
versterken. Een nieuwe A Rocha groep gaat 
hem ondersteunen.

In de stromende regen ontmoet ik hem op een 
zaterdagochtend in februari. Door de bomen 
heen zie ik vlammen. Daar moet ik zijn. In 
een olievat brandt ondanks de regen een 
vuurtje. Simon zorgt voor verse koffie. En voor 
verhalen. Over de natuur, over mensen die in 
hun leven zijn vastgelopen en over God, die 
hem duidelijk maakte dat hij op deze plek aan 
de slag mocht.
Simon – vijftiger uit Almkerk – zit niet om een 
paar woorden verlegen. ‘Ik kom hier al jaren. 
Toen ik van de makelaar van dit ruigtegebied 
hoorde dat het te koop stond, liet ik hem 
weten dat ik ervan overtuigd was dat het 
gebied voor mij was. En dus voor mensen die 

hulp nodig hebben, in wat voor vorm ook. Zo 
had ik het van God begrepen. Ik heb er vijf 
jaar voor gebeden. Uiteindelijk is het gekocht 
door een zakenman. Ik bleek deze man goed te 
kennen en mag hier nu doen wat ik graag wil: 
werken met mensen in de natuur. Ik mag hen 
verder helpen.”
In de tussentijd kwam hij in contact met 
Nico Korporaal, beheerder West-Brabant bij 
Natuurmonumenten en geregeld bezoeker 
van de bijeenkomsten van A Rocha Pro – 
netwerk voor christelijke professionals in het 
natuurbehoud. Nico liep al langere tijd rond 
met de gedachte aan een lokale A Rocha groep. 
In de stromende regen was het snel beklonken: 
A Rocha Altena, naar het Land van Altena waar 
het gebied ligt. Er zijn al verschillende andere 
leden voor een kernteam in beeld.
Het achterstallig beheer is een mooie 
uitdaging. Het gebiedje kent enkele kleine 
weitjes, boomgroepen, bosschages en 
oeverzones. Onder andere verschillende 
soorten schaarse libellen en vlinders, 
roofvogels, vossen en reeën voelen zich 
er thuis. Kansen te over om de natuur 
hier nog mooier te maken. Meer weten? 
altena@arocha.org.
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ZINVOLLE DAGBESTEDING
IN DE NATUUR BIJ DE ALM

A ROCHA ACTIEF



Stichting A Rocha Nederland
Leonorestraat 11
3816 SR Amersfoort
Tel: 033-4726722
nederland@arocha.org
www.arocha.nl (Nederland)
www.arocha.org (internationaal)
Inschr. nr. K.v.K. Amersfoort 32095673
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Colofon

Contactgegevens lokale A Rocha groepen

Reinier van den Berg weerman/meteoroloog 
Wouter van Dieren Club van Rome | Leonard 
Geluk Voorzitter CvB Haagse Hogeschool 
Bob Goudswaard econoom | Jan Huygen 
plattelandsondernemer/filosoof | Edward de 
Kam directeur Youth for Christ Europa, Midden-
Oosten en Noord-Afrika | Anastasia Kellermann 
duurzaamheidsadviseur | Stefan Paas hoogleraar 
missiologie | Wim Rietkerk l’Abri Nederland | 
Edith Schouten auteur/natuurliefhebber | Dick 
Stellingwerf oud-burgemeester Lemsterland 
| Jeroen Sytsma gereformeerd predikant 
Middelburg | Arie van der Veer vogelliefhebber / 
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

A Rocha Frankrijk organiseert deze zomer een academische 
zomercursus ‘God, the Bible and Creation Care’, in samenwerking 

met het Canadese Regent College. Locatie: het prachtige A Rocha 
centrum Les Courmettes, net ten noorden van Nice.

De cursus is een combinatie van studie en praktijk. Je leert hoe de 
Bijbelse opdracht om voor de schepping te zorgen is geworteld in Jezus’ 
oproep tot liefde en discipelschap. En je trekt erop uit in deze bijzondere 
regio, waar tal van vraagstukken op het vlak van natuurbehoud spelen. 
Lessen worden verzorgd door Rikk Watts, nieuw-testamenticus aan 
Regent College, Chris Walley, coördinator natuurbescherming in 
het Middellandse Zeegebied bij A Rocha en Jean François Mouhot, 
milieuhistoricus en directeur bij A Rocha Frankrijk.
De cursus is van 5 tot 18 juni 2016. Voertaal: Engels. Kosten: 750 euro 
(verblijfkosten) en 460 euro (collegekosten Regent College). Reiskosten 
naar A Rocha Frankrijk zijn voor eigen rekening.

Meer informatie? Vraag de brochure op via nederland@arocha.org.

A Rocha Altena: altena@arocha.org. A Rocha Assen: 
arocha.noordnl@gmail.com. A Rocha Zwolle: zwolle@arocha.org. 
A Rocha Deventer: deventer@arocha.org. A Rocha Enschede: 
enschede@arocha.org. A Rocha Gelderse Poort (Arnhem): 
gelderse.poort@arocha.org. A Rocha Ede-Bennekom: 
bennekom@arocha.org. A Rocha Heuvelrug (Veenendaal): 
heuvelrug@arocha.org. A Rocha Amersfoort: amersfoort@arocha.org. 
A Rocha Groene Hart (Gouda): groene.hart@arocha.org. A Rocha 
Den Haag: denhaag@arocha.org. A Rocha Zeeland: zeeland@arocha.org.

ACADEMISCHE CURSUS
IN ‘CREATION CARE’


