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De Dorpskerk en het Kruispunt zijn Groene Kerken!
Al een aantal keer heeft u er in het kerkblad over kunnen lezen: er is een werkgroep ‘Groene Kerk’ gestart 

in Santpoort en Velserbroek. Dit keer zelfs vier pagina’s (redactie, bedankt).

Met elkaar, maar vooral met u en jou, willen we graag initiatieven bedenken en uitvoeren om de wereld 

dicht bij ons en verder weg groener en duurzamer te maken. We willen steeds bruggetjes slaan met duur-

zaamheid vanuit Bijbels perspectief en wat dat betekent voor jezelf om te doen (of te laten!).

De werkgroep ‘Groene Kerk’, van links naar rechts: Armande van Doesburg, Gerrit Out, Ton Zaal en Roland Groenevelt

Vanuit het Kruispunt en de Dorpskerk trekken we samen op. De groene stappen waar we komend jaar mee aan de slag willen, zijn: duur-

zame energie, afvalscheiding, duurzame goede doelen projecten, bewustwording in de kerkgemeenschap stimuleren en streven naar 

duurzame (biologisch/fairtrade) producten voor in de kerk zoals koffie, thee, koekjes etc. Meedenken of meedoen? We horen het graag op 

groenekerk@pg-spvb.nl. Of anders een telefoontje aan 0629-047097.

In 2019/2020 willen we een aantal bijeenkomsten in samenspraak met de predikanten organiseren, gevuld met groene inspiratiesessies, 

workshops, lezingen rondom thema’s als: klimaatverandering, je eigen voetafdruk verkleinen, honger de wereld uit helpen en duurzaam 

boodschappen doen. Of veganistisch koken, Bijbelse visie op duurzaamheid, ontwikkelingshulp in relatie met duurzaamheid, is plantaardig 

eten gezond? Zo mogelijk samen georganiseerd met andere organisaties in onze eigen plaats.

Onderwerpen genoeg, we horen graag wat u ervan vindt. Op de Startzondag kunt u aangeven waar uw interesse naar uitgaat. Waar wilt 

u meer over weten? Praktische zaken of juist de achtergronden vanuit de Bijbel? We horen het graag!

Groene startzondagen op 15 september
Zowel in het Kruispunt als in de Dorpskerk staat de startzondag van het nieuwe seizoen in het teken van de Groene Kerk.

De Dorpskerk, Santpoort, 10.00 uur

Kerkdienst o.l.v. ds. Gilda Polderman.

Koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

Een markt, met o.a. de Wereldwinkel, tuinproducten van de Ark en eigenge-

maakte zeep. Niet vergeten om contant geld mee te nemen.

U kunt aangeven waar u meer over wilt weten.

Onthulling van het Groene Kerk bordje. 

Het Kruispunt, Velserbroek, 09.30 uur

Kerkdienst met ds. Sandra Hermanus-Schröder en ds. Marianne Vonkeman. 

Met medewerking van het combo. Koffie en limonade.

Workshop Vega-proeverij o.l.v. Anja.

Lectuur ter inzage, inspiratiekaart invullen.

U kunt aangeven waar u meer over wilt weten.

Onthulling van het Groene Kerk bordje.



‘Verduurzaming is niet optioneel, het is een noodzaak wanneer je naar 
het voorbeeld van Christus wilt leven’
Interview met Hanna van der Horst

Zou je jezelf kort kunnen voorstellen?

Mijn naam is Hanna van der Horst. Sinds 2015 ben ik campagneleider bij Tear, onder 

andere voor de GroeneKerkenactie. Iets willen doen voor mensen die in situaties van 

armoede en onrecht zitten heeft er van jongs af aan ingezeten. Later leerde ik dat het 

tegengaan van klimaatveranderingen hier nauw mee in verbinding staat.

Waarom zijn jullie het initiatief van GroeneKerkenactie gestart?

Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen een positieve, begeleidende rol 

spelen voor grote groepen mensen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar 

een duurzame(re) levensstijl.

Vanuit Bijbelse opdracht geloven wij dat we de verantwoording hebben gekregen om voor de aarde te zorgen en dat God ons rentmees-

terschap heeft gegeven. Duurzaamheid betekent ‘niet ten koste gaan van’ of ‘niet belastend’. Wanneer we op zo’n manier consumeren 

dat het ten koste gaat van andere mensen of van natuur, dan klopt er iets niet. Dat is niet het systeem zoals God het voor de aarde voor 

ogen had. Hoe Hij de aarde maakte was op zo’n manier dat alles leven voortbracht. Verduurzaming is niet optioneel, het is een noodzaak 

wanneer je naar het voorbeeld van Christus wilt leven. Omdat we jaren geleden zagen dat er in veel kerken niet de link werd gelegd tussen 

de relatie met God en mens en het thema duurzaamheid, zijn we de GroeneKerkenactie in 2011 gestart.

Welke meerwaarde zie je terug bij kerken die al ‘groen’ zijn geworden?

Ik zie dat kerken allereerst er heel veel plezier in hebben om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Het geeft voldoening, omdat verduur-

zaming aan beide kanten ook iets oplevert. Bijvoorbeeld het terugbrengen van energieverbruik zorgt voor een financiële besparing voor 

de kerk maar ook een besparing voor het milieu. De grootste meerwaarde zit ‘m in de mindset die zich ontwikkelt bij gemeenteleden. De 

verbinding die wordt gelegd tussen geloof en gedrag. Het is zo mooi wanneer je een groter verlangen bij kerkleden ziet ontstaan om zorg 

te dragen voor de mens en de natuur (zowel ver weg als dichtbij) en er ‘kwartjes vallen’ in hoe dit gerealiseerd kan worden.

Wat hoop je met de Groene Kerken te bereiken?

De droom zou zijn dat we met GroeneKerkenactie alle kerken in Nederland weten te bereiken en activeren tot verduurzaming. Wat wij 

ermee bedoelen is eigenlijk ‘een lang leven willen geven’, dat is een koninkrijksprincipe. Dat uit zich in het op waarde schatten en respecte-

ren van dat wat leeft. Probeer je eens voor te stellen bij elk product wat je vastpakt (in de supermarkt bijvoorbeeld) wie en wat er allemaal 

betrokken zijn geweest bij het produceren ervan. Is het product eerlijk verkregen? Wie of wat is er belast om dit product te verkrijgen? 

Kortom zorgt dat wat we gebruiken voor uitputting, onbalans of is het rechtmatig verkregen? Ik hoop dat we met GroeneKerkenactie berei-

ken dat kerkgangers de verbintenis gaan leggen tussen Bijbelse principes (je naaste liefhebben, zoals je zelf) en hun huidige levensstijl en 

zo vervolgens keuzes zullen maken die de wereld recht doen.

Welke groene stappen kun je nemen met de kinderen in de kerk?

Ik werk mee aan het kidsprogramma in onze kerk. Afgelopen maanden hebben we het over het ontstaan van de aarde. Ik neem de kin-

deren dan wat verder mee in dit thema door ook te bespreken hoe we met elkaar voor de aarde kunnen zorgen. We hebben zelfs een 

fotowedstrijd georganiseerd voor de kids om hun mooiste foto’s van Gods schepping in te sturen. De kids zijn op de dag van de uitslag 

allemaal uitgenodigd voor een uitje met een echte boswachter. Want hoe kan je beter leren dan direct in verbinding te staan met dat waar 

je over ‘preekt’. Lekker de natuur in dus!

Groene filmtip
Ga de film Biggest Little Farm zien op vrijdag 13 sept. te Bloemendaal in het openluchtthea-

ter Caprera midden in de natuur! The Biggest Little Farm is een inspirerend verhaal voor de 

hele familie (vanaf 9 jaar) over het verwezenlijken van je dromen. Een absolute eye-opener 

en een ode aan het idealisme, aan de eindeloze complexiteit van de natuur en aan de cyclus 

van het leven.

Voorafgaand aan deze speciale vertoning zal er een inleiding zijn, waarin de brug wordt 

geslagen tussen de thema’s van de film en ons eigen leven. Hoe kunnen wij meer in harmo-

nie leven met de natuur? https://thebiggestlittlefarm.nl/over/
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Oproep: Gezocht mensen met groene vingers
Die willen meewerken aan het realiseren van een groene moes-/kruiden-/bloemen- en diervriendelijke tuin bij de Dorpskerk in Santpoort!

Bij de Dorpskerk, aan de noordkant is er een strook van bijna 35 meter, die nu een wildernis is (groen op de plattegrond). Hoewel waar-

schijnlijk te donker voor een groentetuin, kunnen we de wildernis van nu een stuk opknappen. En achter de ontmoetingsruimte is er een 

kleinere strook (grijs op de plattegrond) die op dit moment ook braak ligt. Heb je ideeën, wil je meedenken of meedoen, laat het weten. 

Meld je aan bij: groenekerk@pg-spvb.nl

Met elkaar kunnen we er wat moois van maken, bijvoorbeeld:
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Groene leefwijze – Mijn lijf en ik     

Door Roland Groenevelt

De Groene Kerk en wij….. Wanneer de kerk het lichaam is dat groen moet worden, moeten wij dan niet, als delen van dat lichaam, eerst 

naar ons eigen lichaam kijken?

Is dat lichaam “groen”, ofwel: voel ik mij gezond, prettig en vrij in mijn lichaam?

Ik denk dat wij als christenen ons deze vraag moeten stellen. Per slot van rekening is dit lichaam niet van ons. Wij hebben het slechts 

tijdelijk in bruikleen gekregen. We “leasen” het en zijn er verantwoordelijk voor.

Dagelijkse beweging: sporten, fitness, wandelen, fietsen, joggen, zwemmen, yoga etc.: allemaal belangrijk. Kijk wat het beste bij jou past 

en ga er dan voor! Ga ervoor, maar overdrijf niet. Maak er geen afgod van!

Dat is makkelijker gezegd, in dit geval geschreven, dan gedaan. Wat is het verschil tussen middel en doel? Dat is vaak niet eenvoudig 

vast te stellen.

En….. als ik naar mezelf kijk moet ik bekennen, dat ik in het verleden van het middel namelijk: yoga-oefeningen ook wel een doel heb 

gemaakt! (en ik heb er ook nu nog soms wel moeite mee).

Aanvaarding en dankbaarheid helpen mij: aanvaarding van de grenzen van mijn fysieke mogelijkheden.

Dankbaar ben ik voor dit van God ontvangen lichaam. Daar wil ik Hem voor danken en eren.

Wat zeker zo belangrijk is: hoe ga je met dit lichaam om, wat laat je “binnenkomen” en wat “stop je er in”? Via de media stroomt er van 

alles bij ons naar binnen. Selectief “innemen” is dus wenselijk. 

Dat roken en drugs vergif zijn en dat overmatig gebruik van alcohol slecht is, is een open deur lijkt me.

Maar hoe moeten we omgaan met vasten, vegetarisme, veganisme?

Geen of minder vlees eten is voor velen en voor ons milieu tegenwoordig een noodzaak.

Wat je ook doet, stel jezelf steeds weer deze vraag: is het een middel of een doel waar ik mee bezig ben. Wat is mijn bedoeling? 

En…. wat vraagt God uiteindelijk van mij?! 

Zelf handzeep maken!     

Door Joyce Schipper

Waarom zou ik zelf handzeep maken? Nou, het is goedkoop, scheelt afval, is minder milieubelastend, het kost weinig tijd en werkt prima.

Kan ik dit ook? Ja hoor, in principe voldoet elk stukje zeep en elk zeeppompje wat je nog in huis hebt liggen.

• Verzamel een stelletje zeepjes of stukjes zeep in totaal bijvoorbeeld 50 gram

• Rasp ze fijn met een aardappelmesje of hak ze fijn. Doe de stukjes in een kom

• Kook anderhalve liter water

• Doe het water over de stukjes zeep

• Laat het een paar uur staan, tot het water lauw is

• Mix het mengsel goed (!) met de staafmixer, eerst op de lage en dan op de hoge stand. Je moet goed mixen omdat de zeep door 

het pompje heen moet kunnen

• Je hebt nu meer zeep dan dat er in een pompje past. Giet de zeep in een schone (gebruikte) pot, of emmertje, bijvoorbeeld van de 

yoghurt of van jam. Klaar voor een volgende keer!

• Giet het mengsel wat je nu nodig hebt in een gebruikt (of voor dit doel gekocht herbruikbaar) zeeppompje
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