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Scheppingszondag – klimaatplan – creatief en ontspannend 
 

De commissie KidS heeft u begin juli een mooie brochure toegestuurd met liturgisch en 

bezinningsmateriaal. Evenals de oproep om aan de slag te gaan met een klimaatplan. U 

kreeg hiervoor een checklist. 

Een klimaatplan, het klinkt allemaal heel serieus, maar hoe betrek je de gemeente 

hierbij?  Wist u dat het klimaatplan en scheppingszondag naast een toffe dienst en 

gespreks-groepen ook allerlei mogelijkheden biedt om op een creatieve manier aan de 

slag te gaan en gemeenteleden te betrekken?  

Nadenken over de schepping blijft immers vaak steken in de discussie over het 

begin. Veel minder aandacht krijgt de vraag hoe we omgaan met de schepping. Er is 

immers ook een doorgaande schepping (creation continu) en biedt ons allen de 

gelegenheid om de wereld zelf een beetje mooier te maken, en voedt de hoop op een 

betere en mooiere wereld. Het biedt zelfs de gelegenheid voor creatief protest.  

Wandelen, fietsen, liturgisch bloemschikken, tuinieren zelfs als u geen tuin hebt, 

creatief met afval en een spel, dat zijn ingrediënten van  deze nieuwsbrief.  

Hopelijk krijgt u de smaak te pakken en ziet u kansen om met het klimaatplan ook uw 

omgeving direct een stukje kleuriger en groener te maken.  

Wandel- en fietstocht 

Een van de tips van de website klimaatnetwerk 

is het organiseren van een fietstocht of 

wandeling in de buurt. Herontdek de trage 

wegen en geniet van je eigen omgeving, of 

ontdek de lokale economie en de producten 

die in jouw buurt geproduceerd worden.  

Organiseer een bezoek bij de 

windturbine, het cohousing-project, of breng 

een bezoek aan de plukboerderij ( CSA-

boerderij), het volkstuintje, de stadsboerderij, de 

hoevewinkel of de korteketen-boer in je buurt. 

Laat je rondleiden door een verantwoordelijke. 

Misschien is er wel iemand in de gemeente bij 

één van die initiatieven betrokken of kent 

iemand die er boeiend over kan vertellen, dan 

kun je ook hen betrekken.  

Vraag ook eens aan die organisaties wat 

de kerkgemeente zou kunnen betekenen voor 

hen? Het kan in elk geval een begin zijn om 

samen te werken. Misschien zijn ze op zoek naar 

een vergaderruimte? 

 

Je kunt de activiteit afsluiten met bijvoorbeeld 

vegetarisch koken. Misschien wel met de 

produkten die jullie zelf geplukt hebben. 

 

http://nl.protestant.link/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Aanbod-voor-liturgie-bezinning-gesprek-Scheppingsperiode-2016.compressed.pdf
http://nl.protestant.link/maak-een-klimaatplan/
https://netrv.be/tips-per-thema


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisch bloemschikken 

 

 

Ook liturgisch bloemschikken leent zich uitstekend om 

rond de schepping te werken. Het is een goede 

gewoonte om in de kerk bloemen en takken te 

gebruiken. Meestal worden bloemen gekocht maar het 

kan ook anders: 

Is er grond bij de kerk of pastorie? Plant daarin struiken, 

vaste planten en bollen die geschikt zijn voor het 

bloemschikken in de kerk. Kies zoveel mogelijk 

streekeigen, inheemse soorten. 

Sommige kerkgemeenten hebben een kleine tot groene 

ruimte. Deze bieden een uitstekende kans om te werken 

aan een mooie, aangename en biodiverse omgeving 

voor de werking. Voor leden of betrokkenen met groene 

vingers is het een mooie gelegenheid om samen te 

werken, vriendschappen te ontwikkelen en hun 

resultaten te delen met bezoekers en deelnemers.  

 

 

Groene soep : Andijviesoep 

Groen is de liturgische kleur voor de 

maand september. Groen is een 

verwijzing naar leven en hoop. 

800 g andijvie, fijn gesneden 

2 uien, fijngesnipperd 

4 teentjes knoflook, fijn gehakt 

8 eetlepels olijfolie 

4 bouillonblokjes 

zout en peper naar smaak 

eventueel 75 g vermicelli 

desgewenst geraspte kaas 

2,5 liter water 
.  
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Een zegenwens 

Zegen ons  Barmhartige, 

met het licht  in onze ogen 

een weg te gaan die duurzaam is 

en vreugde geeft in het voorbijgaan. 

 

Laat uw geest van wijsheid onze ogen openen 

Uw licht zien in harten van mensen. 

ogen van dieren, in bloemen en bomen. 

Leer ons zorgen voor het klimaat op uw aarde 

opdat niet de aarde maar wij warmer worden 

Vegetarisch koken 

Veeteelt slokt heel wat water op. Zo heb je 

voor 200 gram rundvlees al gauw 4000 liter 

water nodig. Wees dus zuinig met vlees maar 

ook met vis. Overbevissing is één van de 

grootste bedreigingen voor onze oceanen. Er 

zijn ook in uw gemeente vast wel vegetariërs 

die met veel liefde iets willen vertellen over 

hun keuze. Samen koken is bovendien een 

toffe activiteit. De website samen eerlijk eten 

sluit aan bij de scheppingsperiode.  Hiernaast 

alvast één van de recepten. 

 

http://www.symbolischschikken.nl/psalmteksten-rond-de-schepping/
http://www.sameneerlijketen.nl/herfst/periode-van-de-schepping/


! 

 

 

       

Tuinieren zonder tuin 

 

Als de kerk midden in een stad staat, kan je wellicht bakken en grote 

potten plaatsen en bijvoorbeeld eenjarige snijbloemen zaaien. In 

sommige steden mag je zelfs een geveltuintje maken en daar kun je 

zelfs nog subsidies voor krijgen. 

 

Quizvraag:  

 

wat zuivert de lucht het best? Een 25-jarige stadsboom of een gevel 

vol klimop? Het antwoord: de klimop haalt even straffe resultaten als 

zijn zware collega. Een verrassend resultaat uit de masterproef van 

kersvers bioloog Thomas Franz, net afgestuurd aan de KU Leuven. 

 

Uit de studie blijkt dat een gemiddelde klimplant tegen een woning 

elk jaar 95 gram fijnstof uit de lucht haalt. De vaak verguisde plant lijkt 

dus een potentieel wapen te zijn tegen luchtvervuiling. Groene 

gevels vol klimplanten kunnen zo een gunstig effect hebben op de 

luchtkwaliteit in gebieden met veel uitstoot. Zoals bijvoorbeeld in 

drukke, stedelijke gebieden met veel verkeer. 

 

In deze brochure vindt u vast wel tips. 

 

Maar er zijn ook andere ideeën. 
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•Ds. Eefje van der Linden 

 

telefoon: 

 0485/743411 

 

Bereikbaar: 

dinsdag, woensdag, 

donderdagvoormiddag 

 

E-mail: 

eef.van.der.linden@telenet.be 

Meer vorming : 

http://nl.protestant.link/category

/vorming/ 

  

Tip 

Probeer juist tijdens de scheppingsperiode juist ook samen te werken met: 

- seculiere organisaties die ook bezig zijn met de klimaatverandering 

- andere kerkgemeenschappen: in de regio of eigen stad.  

Denk er zeker aan om misschien als regiokerken samen te werken. Ieder zal eigen 

specialisten hebben en een eigen netwerk.  

Niet alleen sta je samen sterker, het is ook zoveel leuker. 

https://klimaat.stad.gent/sites/default/files/20140305_40263_pu_fleur_op_je_gevel_brochure_a5_lr_0.pdf
mailto:eef.van.der.linden@telenet.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upcycling – Geef oude 

spullen een tweede leven 

 

Ga in tegen de 

wegwerpcultuur en ontdek 

het plezier van upcycling, 

herstellen en delen  

 

Wie even de moeite neemt 

om op internet te googlen op 

upcycling vindt een massa 

aan ideeën: decoratief voor 

huis en tuin.  Een aantal 

afbeeldingen in deze 

nieuwsbrief geven eveneens 

al inspiratie.  

. 

secondlife@school is een site 

voor het onderwijs. Hiervoor 

dien je je wel aan te melden. 

 

 

 

 

  

Guerilla Gardening – Watte? 

 

Guerilla gardening is een activiteit die 

erop is gericht om meer groen in 

stedelijke omgevingen te realiseren. 

Bijvoorbeeld door  zaadbommen te 

droppen op plaatsen die wel wat groen 

kunnen gebruiken. Het is een creatief en 

hoopvol protest.  

 

Hier het recept 

Meng schoon kattebakzand van 

bentoniet met potgrond (verhouding 1/2) 

en voeg zaad van wilde bloemen toe. 

Bevochtig tot je een kneedbare kleibol 

krijgt. Rol balletjes van 2 cm en laat ze 

een paar dagen drogen op een donkere 

plaats.  

Daarna kan je beginnen met bommen 

droppen! Gooi je balletjes niet tussen gras 

dat gemaaid wordt maar op plaatsen 

waar ze niet vertrappeld of weggemaaid 

zullen worden. 
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Klimaatnetwerkplan – Kennismakingsspel voor de hele gemeente. 

 

Een klimaatplan, het klinkt allemaal heel serieus, maar hoe betrek je de gemeente hierbij?  

U kunt dat bijvoorbeeld doen door middel van een spelvorm. 

 

Hiervoor hebt u 12 informatiebladen met uitleg over de verschillende onderdelen van het 

klimaatplan. Op de achterkant van dit blad kunt u de opdrachten kopiëren.  U vindt deze op 

de website. 

De opdrachten zijn relatief eenvoudig waarbij ook de kinderen betrokken kunnen worden. 

De opdrachten zijn ook te maken zonder de gehele tekst te lezen maar gaan toch in op het 

thema. 

Voor de deelnemers is er een werkblad voorzien.  U kunt hen individueel het spel laten spelen 

of in kleine of grote groep. 

 

Twee variaties: 

 

1. Een zoektocht 

Hiervoor hebt u nodig een redelijke ruimte in de open lucht of uw kerkgebouw. Hang de 

infobladen met opdrachten op willekeurige plaatsen op of indien u de kerk gebruikt op 

plaatsen waar de opdracht min of meer vanzelf spreekt. 

Bijvoorbeeld over water gebruik bij de toiletten of een kraan. Als het over bloemen gaat kunt 

u bijvoorbeeld denken aan de plek waar de bloemen geplaatst worden.  

Deze vorm is goed bruikbaar voor een startweekend of gemeentedag. 

 

2. Twee of driestrijd 

Wilt u er geen zoektocht van maken, dan kunt u bijvoorbeeld twee of meerdere groepen 

tegen elkaar laten spelen. Wie het eerste de zin gevonden heeft is de winnaar of wie de 

meeste goede antwoorden heeft is de winnaar. Zorg ervoor dat elke groep maar één 

werkblad heeft en de 12 opdrachten. Op die manier moet er samengewerkt worden: 

opdrachten verdelen en de uitkomsten verzamelen. 

 

Deze laatste manier is ook geschikt als opstap om verder te spreken over het klimaatplan. 

Misschien heeft u in de gemeente iemand in huis met kennis van zaken over één van de 

thema’s. U kunt hem of haar vragen om eens dieper op een onderwerp in te gaan. 

 

Een ander mogelijk is om na het spel een gesprek te starten over welk van de thema’s in 

aanmerking zou komen om aan te pakken in de gemeente. U kunt dan ook de 

informatiebladen gebruiken.  

 

Wie het spel wil gebruiken, heeft enkel nog de slagzin nodig. 

En deze luidt: Naar een koolstofarme wereld. 

 

 

 Tip 

De ideeën uit deze nieuwsbrief kunt u verwerken voor een gemeentedag of startdag. 

U kunt ook door het jaar heen, hiervan gebruik maken.  

Probeer de talenten in uw gemeente te gebruiken.  

 

 

 

http://nl.protestant.link/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/afzonderlijke-bladen2.compressed.pdf
http://nl.protestant.link/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/zondagnamiddagspelwerkblad2.compressed.pdf

