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“We dromen van kolonies 
zwarte sterns langs de IJssel 
tussen Kampen en Doesburg”
— Wim Eikelboom, A Rocha Zwolle



Harm Schoten (43) is de nieuwe voorzitter van A 
Rocha. ‘Een tijd geleden vroeg iemand mij: wat 
maakt mij de grutto uit? Waarom moet ik het erg 

vinden als de grutto uitsterft? Over die vraag heb ik heel 
lang nagedacht. Ik vond bij Dave Bookless, de A Rocha 
theoloog, het antwoord: dan wordt een vingerafdruk van 
God in de schepping uitgewist. Wat God van waarde vindt, is 
ook voor ons van waarde.’

In november trad Harm toe tot het bestuur, waar hij Jan 
van der Stoep opvolgt. In het dagelijks leven werkt hij bij 
Vogelbescherming Nederland als hoofd natuur. Hij is getrouwd 
met Pauline en heeft een dochter van drie: Sare-Ana. Daarnaast 
is Harm al jaren een van de drijvende krachten achter de lokale 
A Rocha groep in Deventer, die werkt aan natuurbehoud in 
natuurgebied De Slenk. Natuur heeft sinds zijn vroegste jeugd 
deel uitgemaakt van zijn leven.
‘Ik groeide op in Dalfsen, bij het Vechtdal. Als driejarige kende ik 
al de eerste vogelgeluiden. Ik kreeg de belangstelling voor natuur 
mee van mijn vader en mijn opa. We trokken er vaak op uit: de 
Sallandse Heuvelrug op, kijken naar de korhoenders, de andere 
vogels, de reeën. Vogels stonden vooral in mijn belangstelling. 
Mijn opa was ook gek van vogels. Mijn vader had interesse in 
planten en insecten; dat krijg ik de laatste jaren trouwens ook 
steeds meer.’
 
Heb je altijd al willen werken in de natuurbescherming?
‘Dat was voor mij een jongensdroom die is uitgekomen. Ik ben 
chemisch technoloog, opgeleid aan de technische universiteit in 
Delft. Als ingenieur heb ik me steeds verder ontwikkeld op het 
vlak van natuur en milieu. Op een gegeven moment kwam er een 
prachtige kans bij Vogelbescherming langs om voor de Natura 
2000-gebieden te gaan werken. Vanaf dat moment kon ik de 
passie die ik als jongetje al had, ook in mijn werk volledig kwijt.’

‘Ik heb in de eerste jaren bij Vogelbescherming intensief gewerkt 
aan de natuurkwaliteit van allerlei grote wateren, moerassen 
en meren. Wat zijn we wettelijk verplicht? Wat doen we 
beleidsmatig? Klopt dat wel met de ambities die we nastreven? 
Hebben purperreigers, lepelaars, grutto’s en scholeksters 
voldoende leefgebied? Nederland is een delta, een kustgebied. Je 
moet hoog inzetten op de natuurwaarden die daarbij horen.’
‘Een goed voorbeeld is het IJsselmeer. In het verleden werd 
de ambitie voor het IJsselmeer naar beneden bijgesteld. De 
situatie van dat moment – met veel minder vis en vogels - werd 
vastgelegd als streefwaarde. Als Vogelbescherming zeiden wij: 
Nederland heeft de verantwoordelijkheid om de natuurkwaliteit 
te verbeteren en dat kan ook. Het is toen gelukt om een veel 
hogere ambitie in het beleid vast te leggen.’

Hoe slecht was het in die tijd met het IJsselmeer?
‘Voor de kust van Andijk in Noord-Holland ligt het natuureiland 
de Kreupel. Daar hebben we de grootste kolonie visdieven van 
West-Europa. Er broeden 5000 paar! Vijf jaar geleden merkten 
we hoe moeilijk die visdieven het hadden: er lagen honderden 
dode jongen in de nesten. De oorzaak was de slechte visstand. 
De jongen gingen gewoon dood door voedselgebrek. Dat beeld 
van al die dode jongen verdwijnt niet meer van mijn netvlies. 
Het heeft me gemotiveerd om in verbinding met andere partijen 
hard te werken aan duurzamere visserij. De visstand en het 
broedsucces van de visdief gaan nu de goede kant op. Maar we 
zijn er nog niet.’
 ‘Als hoofd natuur is het nu mijn taak om de ambities ook echt 
te realiseren. Dat kan alleen met alle betrokken partijen. Ik heb 
altijd naar samenwerking gezocht. Maar het kan lang duren om 
verbeteringen door te voeren. In het geval van het IJsselmeer 
kostte het al drie jaar voordat alle partijen een gedeeld beeld 
van de werkelijkheid hadden. Lastig is dat niet alle partijen 
hetzelfde belang hebben. Een deel denkt na over duurzaamheid. 

Een deel is daar nog niet mee bezig. Voor 
natuurbescherming moet je een lange adem 
hebben en verder kijken dan de dag van 
vandaag.’

Is het vergelijkbaar met de 
boerenlandvogels?
‘De situatie op boerenland wordt steeds 
nijpender. Uit een Duitse studie blijkt dat 75 
procent van de insecten in natuurgebieden 
weg zijn. In Nederland is de situatie 
hetzelfde. We weten dat er in heel West-
Europa 400 miljoen boerenlandvogels zijn 
verdwenen sinds 1980. Dat is schokkend. 
We weten veel van de feiten. Wat kunnen 
we eraan doen, dat is de vraag. Mijn werk 
is erop gericht om het aandeel duurzame 
productie van boeren te vergroten. Hoe 
kan zowel de boer als de veldleeuwerik van 
het land leven? Als dat duurzame aandeel 
groot genoeg wordt, ontstaat er een betere 
balans.’
‘Ik merk dat de belangstelling toeneemt. Er 
zijn meer vogelaars, er is meer recreatie in 
de natuur. Mensen verbinden zich meer met 
hun directe omgeving. Uiteindelijk is alles 
wat je doet cruciaal voor hoe je omgeving 
eruitziet: hoe je bezig bent in je tuin, wat 
je eet, hoe je je kleedt, naar welke bank je 
gaat.’

Is geloof en natuur voor jou een 
vanzelfsprekende combinatie?
‘Natuurlijk heb ik God leren kennen vanuit 
de Bijbel. Maar ik heb God ook heel erg 
leren kennen vanuit de natuur en vanuit 
de mensen om me heen. De natuur is voor 
mij echt de plek om met God in contact 
te komen. Eerlijk gezegd nog meer dan in 
de kerk. Buiten heb je geen dak boven je 
hoofd. Het is open. Ik kijk dagelijks wel 
een moment omhoog. Zo houd ik mijn 
verwachting van Jezus’ komst op aarde 
levend. Jakobus moedigt ons aan geduldig 
te zijn als het gaat om Jezus’ komst, net zo 
geduldig als een boer die wacht op de oogst. 
Ik ben iets meer een ongeduldig type, ik 
verlang elke dag dat de eenheid tussen God 
en deze aarde wordt hersteld.’
‘Als A Rocha hebben we een boodschap 
voor christenen, maar niet uitsluitend voor 
christenen. De schepping is van iedereen en 
voor iedereen. Ik voel me geroepen dat uit 
te dragen. Voor ons christenen speelt denk 
ik extra mee hoe we omgaan met alles wat 
God heeft gemaakt. Als de grutto uitsterft, 
wordt inderdaad een vingerafdruk van God 
in de schepping uitgewist.’

Je bent al jaren actief voor A Rocha 
Deventer. Wat trok je aan?
‘De praktische inslag en lokale 
betrokkenheid. Nu ik voorzitter van A Rocha 
ben, is het voor mij ook erg leerzaam. Hoe 
stimuleren we ook op andere plekken in 
het land lokale groepen? Hoe delen we ons 
gedachtengoed? Ik geloof dat er in heel 
veel steden en dorpen ruimte is voor een 
A Rocha groep die aan de slag wil in de 
lokale natuur, op welke manier dan ook. 
Ik ben blij dat ik zelf weet hoe zo’n lokale 
groep werkt.’

Welke ambities heb je voor A Rocha?
‘Ik vind het bijzonder dat A Rocha een 
wereldwijde beweging van christenen is die 
zich inzet voor natuur. Dat is een unicum. 
Nederland is altijd een gul land geweest. 
Ik zou het mooi vinden als we vanuit 
Nederland ook meer kunnen bijdragen aan 
biodiversiteit elders op de wereld.’
‘Daarnaast wil ik A Rocha in Nederland 
helpen sterker te worden. A Rocha landelijk 
moet het waar kunnen maken om alle lokale 
initiatieven te ondersteunen en te blijven 
inspireren. Daarvoor zijn stappen nodig op 
het vlak van donateurswerving. Het is goed 
dat er een grotere, structurele groep komt 
die het werk van A Rocha ondersteunt.’
‘Waar ik erg van geniet is dat A Rocha 
een broedplek is van energie, gedachten 
en ideeën. We vormen een heel divers 
gezelschap, waarin altijd ruimte is om 
ideeën op te pakken en handen en voeten te 
geven. We zijn een beweging, geen instituut. 
Laten we dat koesteren.’

Kijk eens tien jaar vooruit? Hoe hoop 
je dat christenen zich ontwikkelen als 
het gaat om natuur en zorg voor de 
schepping?
‘Ik hoop dat over tien jaar minstens de 
helft van de christenen in Nederland beseft 
dat hun voedsel veel impact heeft op de 
omgeving en het land waar ze wonen. De 
vogelstand hangt daar mede van af. Laat 
kerken alsjeblieft een plek zijn waar mensen 
zich ook verbinden met duurzaam leven, 
verantwoord eten en daar God samen voor 
danken. Laat de kerken dat ook uitstralen.’

‘DE GRUTTO
 IS EEN VINGERAFDRUK VAN GOD’

Harm Schoten, nieuwe voorzitter van A Rocha

Tekst: Embert Messelink
Foto’s: Rogier Bos
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Wim Eikelboom is een van de kartrekkers van 
de lokale werkgroep in Zwolle. Hij geniet elke 
dag volop van het rivierenlandschap langs de 
IJsseldijk: ‘Vooral de ruimte, lieflijkheid en de 
wolkenluchten fascineren mij. Op zondagmiddag 
neem ik soms namens A Rocha mensen mee op 
een Verwonderwandeling. Dan hoor ik ze wel eens 
zeggen: “Ik woon hier al zo lang, maar dit heb ik 
nooit gezien!” Dat zijn voor mij gouden A Rocha-
momenten. Onderweg gaan we even rustig aan de 
IJssel zitten en luisteren we naar het stromende 
water of een inspirerend gedicht.’

Zwarte stern
Maar ook zelf maakt Wim drie keer per week zijn 
geliefde rondje over de dijk, met aan weerszijden 
diverse rivierkolken. Tijdens een van deze tochten 
kreeg Wim een goed idee: ‘Mijn oog viel op een 
informatiebord op de IJsseldijk waarop een 
vliegende zwarte stern te zien is. De laatste vijf jaar 
was er echter geen stern te bekennen. Daarom ben 
ik met Staatsbosbeheer en de particuliere eigenaar 
van een kolk langs de dijk in gesprek gegaan 
om te kijken hoe we deze bijzondere vogel weer 

terug konden krijgen. Zwarte sterns broeden 
graag op krabbenscheer, maar dat plantje is 
hier verdwenen. Gelukkig had de boswachter 

nog twintig ongebruikte 
broedvlotjes liggen, die 
we cadeau kregen. Deze 
vlotjes hebben we in 
april in het water gelegd, 
vlak voordat de zwarte 

sterns weer terugkeerden uit West-Afrika. Het 
was spannend of het project zou aanslaan, 
maar het is gelukt. Uiteindelijk hebben twaalf 
paartjes zich hier gevestigd en kropen tien jonge 
sterns uit het ei. Volgend jaar leggen we er nog 
een paar broedvlotjes bij. Want we dromen van 
kolonies sterns langs de IJssel tussen Kampen en 
Doesburg.’

Zilveren maan
Een ander voorbeeld komt uit Deventer. Daar 
maakt Mathijs Oosterhuis zich namens A Rocha 
sterk voor het zeven hectare grote natuurgebied 
De Slenk. Mathijs: ‘Natuurbeschermer Hans 
Grotenhuis is al vanaf de jaren zeventig 
actief in dit gebied. In 2011 vroeg Stichting 
IJssellandschap onze werkgroep om aan te haken 

bij het natuurbeheer. 
Het landschap van dit 
voormalig beekdal is 
van oorsprong nat en 
verschraald, maar in 
de loop van de tijd zijn 
grote delen overwoekerd. 
Daarom hebben we het 

gebied heel bewust stukje bij beetje uitgedund 
en opengewerkt. Zo ontstaat er ruimte in het 
landschap, waardoor bijzondere planten als 
addertong en dieren als de kleine ijsvogelvlinder 
en bandheidelibel weer een kans krijgen. 
Afgelopen voorjaar ontdekten we tot onze grote 
verrassing de zilveren maan. Dit is een zeldzame 
parelmoervlinder, die is afgekomen op het 
moerasviooltje dat hier ook goed groeit. Ik had 
deze vlinder in Nederland nog nooit gezien en 
nu zit hij hier! Dat geeft ons nog meer moed om 
door te gaan met actief natuurbeheer in dit mooie 
gebied.’
De vondst van de zilveren maan haalde het 
regionale dagblad De Stentor onder de kop: 
‘Handen uit de mouwen in de winter en in de 
zomer een zilveren maan’.

Tekst: Jos Vink
Foto’s: A Rocha

GOUDEN A ROCHA MOMENTEN!
Bijzondere diersoorten keren terug

Ieder winterseizoen gaan door het hele land verspreid lokale A Rocha groepen op pad. In hun ‘eigen’ 
geadopteerde natuurgebied steken ze enthousiast hun handen uit de mouwen. Zo dragen ze actief hun 
steentje bij aan beheer en behoud van de natuur. De inzet van die tientallen vrijwilligers heeft ook 

positief effect. Regelmatig keren in deze gebieden zeldzame plant- of diersoorten terug. Twee prachtige 
voorbeelden uit de praktijk.

De laatste vijf jaar 
was hier geen stern 
meer te bekennen

Je steekt in de 
winter je handen uit 
de mouwen en in 
de zomer zie je een 
zilveren maan!

A ROCHA ACTIEF



In zijn encycliek ‘Laudato Si’ schrijft paus 
Franciscus: ‘Laat je worstelingen en zorgen 
over deze planeet nooit de baas worden over 
de vreugde van de hoop die je hebt.’
Mooie uitspraak, die voor mij persoonlijk 
een stevige uitdaging betekent. Ik volg het 
nieuws op het vlak van natuur, milieu en 
klimaat op de voet. Een kleine selectie uit de 
week die achter me ligt: ammoniakuitstoot 
op hoogste niveau sinds jaren, insecten-

sterfte, mestfraude, na jaren weer toename CO2 
-uitstoot en een rechtszaak over luchtkwaliteit. 
Allemaal grote problemen, die complex met elkaar 
samenhangen. Het is niet om vrolijk van te worden.
Bij een groot probleem helpen eenvoudige 
oplossingen niet. De problemen zijn daarvoor te 
diep geworteld in onze manier van leven. Op een 
conferentie van A Rocha onlangs in Zuid-Frankrijk 
liep Dave Bookless, theoloog bij A Rocha, de 
mogelijke oplossingen bij langs. Is meer educatie 
van belang? Hebben we betere technologie nodig? 
Of sterke leiders? Misschien nieuwe economische 
systemen? Of meer inzet voor natuurbescherming?
Het is allemaal belangrijk, zei hij. Maar uiteindelijk 
redden we het niet zonder een overtuigend en 
leidend verhaal, dat ons inspireert en in beweging 
brengt. Wat Bookless betreft is het meest 
overtuigende verhaal in de Bijbel te vinden. Maar hij 
vroeg zich meteen af of christenen zelf dat verhaal 
wel goed kennen. ‘Hoe groot is jouw Jezus?’, vroeg 
hij ons. ‘Heb je Hem misschien te klein gemaakt: is 
Hij alleen jouw persoonlijke Redder, hoe belangrijk 
ook? Of geloof je dat Jezus heel de aarde verlost en 
herstelt van de klimaatcrisis, milieu-ellende en het 
uitsterven van dieren?’
Als je gelooft dat Jezus’ reddingswerk relevant is 
voor de hele kosmos, kun je goede moed houden. 
Dat is de hoop waarover paus Franciscus het heeft. 
Geniet van het goede van de schepping. Daag jezelf 
uit om zo zorgzaam mogelijk met de aarde om te 
gaan, zonder dat je de last van de redding van deze 
wereld op je schouders neemt. En praat over de 
hoop die je hebt voor herstel van de schepping: in de 
kerk en daarbuiten.

VREUGDE?
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— Embert Messelink, directeur van 
A Rocha Nederland

Verminder wat je kunt en compenseer de rest. 
Dat is het motto van Climate Stewards, het 
klimaatprogramma van A Rocha. Via blogs en 

nieuwsbrieven inspireren we mensen hun ecologische 
voetafdruk te verminderen. De CO2 -uitstoot die 
overblijft, kan gecompenseerd worden via mooie 
projecten in Ghana, Kenia, Uganda en Mexico. Met 
deze projecten compenseren we niet alleen CO2, maar 
versterken we ook de biodiversiteit en verbeteren we 
de omstandigheden van de lokale bevolking.

Ghana
De afgelopen 10 jaar hebben we samen met A Rocha Ghana 
ruim 40.000 inheemse bomen geplant. De zaailingen zijn 
inmiddels uitgegroeid tot grote bomen. De zorg voor deze 
bossen hebben wij overgedragen aan de lokale bevolking 
en scholen, met blijvende ondersteuning van A Rocha 
Ghana. 

Kenia
We werken graag samen met andere christenen die meer 
bieden dan alleen CO2-compensatie. Zo kwamen we in 
Kenia de organisatie Paradigm tegen. Paradigm werkt met 
energiezuinige houtovens, waterfilters en solarlampen. 
De ovens verbruiken 40 tot 50 procent minder hout en 
produceren minder schadelijke rook. Door het gebruik van 
waterfilters hoeft er minder water gekookt te worden, wat 
ook hout bespaart. De solarlampen vervangen inefficiënte, 
rokerige paraffinelampen en geven meer licht.

Faith Mueni Charles (zie foto’s)  is één van de vrouwen 
die met een energiezuinige houtoven kookt. Met de oude 
manier van koken was Faith veel geld kwijt aan houtskool. 
Er bleef te weinig geld over om haar kinderen elke 
dag naar school te sturen. Nu ze geld overhoudt, is dat 
probleem voorbij. De nieuwe houtovens hebben als extra 
voordeel dat ze minder rook produceren, wat beter is voor 
de gezondheid. Faith is erg blij met de oven en heeft nu ook 
een houtoven voor haar moeder gekocht. 

Mexico
In Mexico werken we samen met AMBIO. Via het 
programma Scolel’Te (‘de boom die groeit’) ondersteunen 
we meer dan 1000 boeren bij het creëren, herstellen en 
behouden van inheemse bossen. Daarnaast deelt ABMIO 
energiezuinige houtovens en UV-waterfilters uit. 

Eén van de deelnemers is Fernando López Aguilar, een 
boer die vanaf het begin meedoet. Hij beheert op dit 
moment bijna vijf hectare grond met eiken, cipressen 

en dennen. Naast boer is hij regionaal coördinator en 
trainer van nieuwe deelnemers. Als extra inkomen kan 
hij lindebloesem verkopen die hij samen met zijn vrouw 
María plukt. María heeft ook een training gehad over 
geneeskrachtige kruiden. Hiermee kan ze mensen helpen 
die ziek zijn. 

Uganda
Dit jaar zijn we een pilot begonnen om kleinschalige 
projecten te helpen met een eigen certificaat, dat 
garandeert dat de CO2-compensatie echt plaats vindt: de 
‘Climate Stewards’ Seal of Approval’. In deze pilot werken 
we samen met A Rocha Uganda. Zij werken met Biosand 
Water Filters die water zuiveren, zodat het niet meer 
gekookt hoeft te worden voor consumptie. Dat bespaart 
hout en dus ook bos. Om te weten hoeveel CO2-uitstoot 

er bespaard wordt, zijn er voor en na het uitdelen van 
de filters enquêtes gehouden door de medewerkers van 
A Rocha Uganda. 

In oktober dit jaar zijn er 62 filters uitgedeeld die bijna 
500 mensen helpen, waarvan 104 kinderen jonger dan 
5 jaar. Om te controleren of het project goed werkt en 
er werkelijk CO2-uitstoot wordt bespaard, worden er 
huisbezoeken gedaan. Daarbij wordt gevraagd om een 
kopje schoon water te maken, zodat de medewerkers 
kunnen zien of de filter juist wordt gebruikt. Ook wordt 
de doorloopsnelheid gemeten, waaruit blijkt hoe goed de 
filter zuivert.

De komende tijd gaan we meer kleinschalige projecten 
ondersteunen met onze Seal of Approval. Maar ook jij 
kunt ons helpen! Hoe? Door allereerst je ecologische 
voetafdruk te verkleinen, want die is bij jou en mij nog te 
groot. Compenseer de rest en ondersteun zo onze mooie 
projecten. En bid voor de vele armen die lijden onder de 
gevolgen van klimaatverandering.

CLIMATE STEWARDS STIMULEERT EN 
INSPIREERT VOOR BETER KLIMAAT

Tekst: Veraniek Veldstra 
Foto’s: Climate Stewards

Voor het berekenen van je voetafdruk: 
www.footprintr.nl
Voor tips om duurzamer te leven 
en het compenseren van CO2: 
www.climatestewards.nl

Volg ons via: 
Facebook /ClimateStewardsNL
Twitter /NLClimate
Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
via www.climatestewards.nl

Met deze projecten compenseren we 
niet alleen CO2, maar versterken we 
ook de biodiversiteit en verbeteren 
we de omstandigheden van de lokale 
bevolking.

ACHTERGROND



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
IBAN NL94INGB0009476780

Klimaatprogramma Climate Stewards
IBAN NL92INGB0003378523

Lay-out: Rogier Bos 
Redactie: Jos Vink en Embert Messelink
Drukwerk: De Groot Drukkerij, Goudriaan

Colofon

Reinier van den Berg weerman/meteoroloog 
Wouter van Dieren Club van Rome | Leonard 
Geluk Voorzitter CvB Haagse Hogeschool 
Bob Goudswaard econoom | Jan Huijgen 
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 waarneemd burgemeester 
Schiermonnikoog | Jeroen Sytsma gereformeerd 
predikant Zwolle | 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

DATABASE LEZINGEN, 
PREKEN EN ARTIKELEN

Heb je al eens gekeken in onze online database 
van lezingen, preken en artikelen? Je vindt 
er een uitgebreide verzameling materialen 
over geloof en zorg voor de schepping. De 
themapakketten voor kerken die A Rocha de 
afgelopen jaren maakte staan er allemaal op 
een rij, maar bijvoorbeeld ook een lezing van 
A Rocha-theoloog Dave Bookless en preken 

van onder andere Jeroen Sytsma en Stefan Paas.
Verder vind je er een selectie van interessant beeldmateriaal, dat goed te 
gebruiken is bij presentaties. Ook zetten we de websites van partners die zich 
inzetten voor de natuur en milieu op een rij. Alles is gratis beschikbaar op 
http://hartvoordeschepping.arocha.nl.

FRIESE KERKGRONDEN
De provincie Friesland gaat in gesprek met de 
Friese kerken. Gedeputeerde Johannes Kramer 
wil er met behulp van de kerken voor zorgen 
dat de landbouw in de noordelijke provincie 
duurzamer wordt. Kerkrentmeesters 
kunnen daar volgens hem een belangrijke 
rol in spelen. Uiteindelijk zou het mooi zijn 
als het leidt tot een ‘totaalgesprek’ tussen 

de gemeenschap en de boer. “Iedereen weet dat er iets aan de hand is met 
het klimaat. Iedereen weet dat we er iets aan moeten doen,” stelt Kramer. 
“We willen met de kerken in gesprek en ze een concrete handreiking doen. 
Met voorbeeld-pachtcontracten.” Het gesprek sluit aan bij de oproep van 
Vogelbescherming en A Rocha eerder dit jaar. Beide organisaties riepen 
kerken op na te denken over kansen voor weidevogels op hun gronden. 
(Bron: Evangelische Omroep).

WINTERRETRAITE 
IN NIEUW SION

De laatste dagen van het jaar is er opnieuw 
een retraite van A Rocha en Nieuw Sion in het 
klooster Nieuw Sion bij Deventer. Het thema 
van deze retraite is ‘Woordloze verwondering’. 
De schepping spreekt van God in een taal 
zonder woorden (Psalm 1v9). We nemen 
een paar dagen de tijd om te oefenen in het 
ervaren van die taal, in het verlangen daarmee 

dicht bij Hem en elkaar te zijn. Je kamer in het gastenhuis is eenvoudig, het 
eten wordt met aandacht bereid en de begeleiding is toegewijd. De begeleiding 
is in handen van Arie Bakker, Eelkje Visser, Greetje te Velde. De retraite is 
van 27 – 30 december, de kosten bedragen € 255,- (A Rocha vrijwilligers 
en donateurs krijgen 15 procent korting). Meer informatie en aanmelden: 
retraites@nieuwsion.nl.
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