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De spirituele strijd voor het klimaat
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Op donderdag 14 oktober 2021 kwam ook het 
VPKB-team in de Brogniezstraat in actie. 
Wij vergaderden over het thema klimaat. De 

uitdaging was en is «hoe kunnen ook wij, als VPKB-
medewerkers, ecologischer werken? Twee en een half 
uur lang stroomden de ideeën binnen: bio fruitmanden, 
geen plastic flessen meer, de tuin opwaarderen, 
ecologische kuisproducten, samenwerken met 
plaatselijke leveranciers en kunstenaars. 

“THE SKY IS THE LIMIT”

We hebben veel gelezen over het klimaat. We hebben 
er ook veel met mekaar over gesproken. We hebben 
zelfs al goede gewoonten aangenomen (zo gebruiken 
we al lang geen wegwerpservies meer op kantoor)... 
Maar in alle eerlijkheid: zelfs al zeiden we tegen onszelf 
dat we actie moesten ondernemen, twijfelden we nog. 
«Waar te beginnen?» Maar eenmaal begonnen, viel 
alles snel in zijn plooi. Natuurlijk zijn wij ons ervan 

bewust dat dit slechts een druppel op een gloeiende 
plaat is. Natuurlijk zijn we geen professionals... Maar 
we kunnen ons steentje bijdragen! Aan het einde van 
de bijeenkomst ging iedereen met een goed gevoel 
weg én met een klein project om zelf uit te werken. 

We werden geïnspireerd door het feit dat de VPKB 
op 19 maart een Synodevergadering over het klimaat 
zal houden. Misschien zijn sommigen onder jullie 
enthousiast en hebben veel ideeën. Misschien aarzelen 
sommigen onder jullie ook? Hoe dan ook, deze 
zoektocht wordt ongetwijfeld boeiend! Geniet van 
deze uitgave van Pro-News over de verbanden tussen 
klimaat en kerkelijk leven. Deze boeiende editie omvat 
zowel oproepen tot actie als getuigenissen van zeer 
uiteenlopende hoek. Maar tegelijkertijd kan men ook 
gelijkenissen tussen de verschillende perspectieven 
opmerken. 

● Jean-Guillaume DeMailly
Verantwoordelijke Communicatie VPKB
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De ecologische crisis

Op zondag 10 oktober 2021 stapte 
de VPKB mee op in de grote 
klimaatmars door Brussel.

Komend voorjaar, op zaterdag  
19 maart 2022, komt de Synode 
van de VPKB in een buitengewone 
zitting bijeen over de klimaatver-
andering.

Ook in kerken wordt het velen 
steeds duidelijker, om de ons ge-
schonken aarde leefbaar te hou-
den is er een grondige verandering 
nodig. Een paar aanpassingen in 
onze levensstijl zijn welkom, maar 
zullen niet volstaan.

Weinig problemen komen in hun 
eentje.

Klimaatverandering is een groeien-
de oorzaak van onrechtvaardigheid 
in de wereld. Tijdens de 10de Assem-
blée van de Wereldraad van Kerken 
(2013) in het Zuid-Koreaanse Busan 
maakte het debat over ‘klimaatge-
rechtigheid’ veel indruk op mij. 
Vooral doordat eerlijk werd gezegd 
dat het woord zelf al zo’n vijftien 
jaar oud was maar dat het elan van 
destijds grotendeels was verdwe-
nen doordat iedereen zich intussen 
weer in beslag had laten nemen 
door z’n eigen besognes, het kor-
te-termijn denken.

Uiteraard weet ik niet waartoe 
onze voorjaarssynode zal leiden. 
Het is niet de bedoeling dat we 
allemaal klimaatexperts worden. 
Maar wat hebben we als kérk te 
zeggen en te doen? Is het tijd om 
met andere ogen naar het Bijbelse 
begrip ‘schepping’ te kijken? Wat 
betekent het om vandaag in het 
voetspoor van de Bijbelse profeten, 
gedragen door het geloof in de 
God van het leven, zonder aarzelen 

funeste mechanismen aan te 
klagen en op heilzame verandering 
aan te sturen, om te beginnen bij 
onszelf, maar ook door verder te 
gaan dan dat? 

Moeten we publiekelijk stelling 
nemen?

Misschien wordt de grote uitda-
ging wel om jezelf en je leven te 
beleven in diepe verbondenheid 
met zowel mensen hier en overal 
als met de nog komende genera-
ties. Daarbij hoort een ander eco-

nomisch model, niet dat van de 
permanente groeikoorts, maar een 
die plaats biedt aan woorden als 
oprecht, gedurfd, rechtvaardiger, 
ondersteunend en duurzaam.

Voor u ligt een alweer diepgravende 
editie van Pro-News.

● Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad 

van de Verenigde Protestantse 
Kerk in België
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De voorzitter aan het woord

Op 10 oktober 2021 namen ongeveer  
25 VPKB-leden uit Ieper, Boechout, 
Gent, Brussel, Rixensart, Verviers en 
waarschijnlijk nog andere gemeenten, 
deel aan de mars voor het klimaat. 
Mogelijks hebben nog meer VPKB 
leden meegestapt met andere groepen.

Als vertegenwoordigers van de VPKB 
hebben we laten zien dat onze Kerk 
aandacht heeft voor klimaatverandering 
en klimaatrechtvaardigheid.



Onze missie is het evangelie te verkondigen,“zegt die 
heer tegen me”, niet aan ecologie te doen.

Ik verslik me bijna in mijn kop biologische 
thee. Ten eerste, lees de IPCC rapporten, we 
stevenen af op een massale uitsterving, en wat 
voor nut heeft de Kerk als er geen mensen meer 
over zijn op aarde? En dan staat er letterlijk in 
Romeinen 8, dat de hele schepping zucht en 
kreunt van pijn? Niet alleen mensen, maar de 
hele schepping. 

Het is tijd om te stoppen met te doen 
alsof wij mensen superieur zijn. Ik kan niet 
geloven dat God de meest catastrofale soort, 
die het terrorisme heeft uitgevonden en 
de biodiversiteit heeft vernietigd, als zijn 
onvoorwaardelijke gunsteling heeft. Neen, God 
heeft ons niet liever dan zijn andere schepselen! 

Ik denk dat het anti-speciësisme1 wel een punt 
heeft. Maar ik vrees dat ik zo niemand kan 
overtuigen om de planeet te redden. Alleen God 
kan ons redden. En ik heb lang geleden geleerd 
om niemand meer van iets te overtuigen. Ik ga 
Albert Schweitzer herlezen. Hij kan het allemaal 
zoveel beter verwoorden dan ik. 

● Ds. Françoise Nimal, Verviers-Hodimont
District Luik

In het begin zette God de mens in de Tuin 
van Eden om die te bewerken en te bewaken. 
Ook als deze tuin er vandaag niet meer is, is 
de Schepping er nog steeds. Waarom bewaken 
we de Schepping dan niet? Wij zijn een van de 
weinige diersoorten die zijn eigen leefmilieu 
vernietigt. Is dat niet belachelijk voor een soort 
die zichzelf sapiens noemt?

Persoonlijk ben ik van mening dat christenen nog 
steeds rentmeesters zijn van Gods schepping 
en het goede voorbeeld moeten geven bij het 
behoud ervan. Zonder te overdrijven, is het 
gewoon gezond verstand om seizoensgebonden 
te eten, herbruikbare producten te verkiezen 
boven wegwerpproducten, lokaal te eten en 
overmatig verpakte producten te vermijden. 
We kunnen zelfs nog verder gaan door te 
streven naar geen afval meer te produceren. 
Het gebod van Jezus luidde «heb uw naaste lief 
als uzelf». Houden wij dan zo weinig van elkaar 
dat wij niet voor onze aarde zorgen?

● Loreen Nesbitt, La Louvière
District Oost-Henegouwen - 

Namen Luxemburg
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Milieu, ecologische transitie, hernieuwbare energieën, duurzame consumptie: iedereen is het erover eens dat 
het van essentieel belang is zich te engageren... maar waarvoor precies?

Alles herleiden tot het begrip natuur zou een beetje simplistisch zijn: met milieu bedoelen we niet alleen 
natuurlijke omstandigheden. We bedoelen er ook onze cultuur mee; namelijk onze manier van leven en hoe 
die een impact heeft op alle levende wezens.

De Heilige Schrift leert ons dat de natuur een Godsgeschenk is en dat wij dit prachtige geschenk dus moeten 
eerbiedigen, maar daarvoor moeten wij ook cultuur van verantwoordelijkheid ontwikkelen en harmonieus 
met elkaar samenleven. Zowel mens als dier dienen wij respectvol te behandelen.

Het is onze plicht om onze kinderen van jongs af aan het moreel kompas mee te geven dat hen zal aanzetten 
tot respect voor de natuur en mens…en dus naastenliefde te tonen.

Een serieuze uitdaging, maar echt de moeite.

● Een gemeentelid uit Quaregnon
District West-Henegouwen

Geïnspireerd door de schepping

VERHALEN DIE GETUIGEN VAN GELOOF

1  Antispeciësisme is de weigering om de mens als superieur aan andere diersoorten te beschouwen.



Groene Theologie – vanwaar mijn inzet?

Als klein meisje zwierf ik, samen met mijn 
grootvader, met regelmaat door de duinen. 

Gewapend met een grote verrekijker leerde 
hij mij heel veel over de vogels, de bomen, de 
planten die wij onderweg tegenkwamen. 

Terugkijkend realiseer ik me dat hij mij zo, 
spelenderwijs, een grote liefde voor de natuur 
heeft bijgebracht. Als ik ergens ben wil ik eerst 
dat wat er buiten is verkennen, omdat dat altijd 
weer vertrouwd aanvoelt. Voor spiritualiteit en 
creativiteit ‘moet’ ik naar buiten. Als geloven 
begint met verwondering, dan begint mijn 
geloof daar, buiten, in Gods goede schepping. 
Daar wordt mijn geloof gevoed, even goed als 
door de Schrift. En dan realiseer ik me, net als 
Trees van Montfoort, auteur van het diepgaande 
boek ‘Groene Theologie’ hoe verwonderlijk en 
onrustbarend het eigenlijk is dat wij theologen 
pas in zo’n laat stadium van de milieu- en 
klimaatcrisis ‘wakker’ zijn geworden en nu als 
onheilsprofeten onze stem moeten verheffen, …

● Ds. Marieke den Hartog, Boechout
District Antwerpen-Brabant-Limburg

Het nieuwste boek van Jean-Claude Carrière 
heet «  À la vie!  ». Daarin legt hij een verband 
tussen de drie huidige crisissen: de coronacrisis, 
de economische crisis en de klimaatcrisis. De 
klimaatcrisis is degene die de mensheid zou 
kunnen doen verdwijnen.

Hij confronteert de christenen met het 
Bijbelvers uit Genesis: «Ga en vermenigvuldig 
u, bevolk de aarde en onderwerp haar». Hieruit 
leidt hij een gedeeltelijke verantwoordelijkheid 
van het christendom voor de klimaatcrisis af, 
want sindsdien is groei, bewust of onbewust, 
het parool geworden. 

Hij heeft gelijk. De atheïst opent mijn ogen en ik 
kan het alleen maar eens zijn met zijn conclusie:

«We kunnen in deze gelijktijdige crisissen... een unieke 
kans vinden om samen te komen, en zelfs om ons te 
verenigen... om dezelfde gevaren te bestrijden...

Doodsgevaar voor iedereen. Laten we eindelijk 
samenleven.”

Misschien blijkt, op de drempel van de dood, de 
utopie de enig mogelijke uitweg te zijn. Op een 
bepaalde manier versterkt dit mijn geloof en 
geeft het me hoop.

● Ds. Bruneau Joussellin, Brussel
District Franstalig Brabant
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Verbond van God met mens én dier (Gen. 9, 9 en 10) 

En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de 
vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de 
aarde toe.

God verbindt zich met mens én dier. Wat kan dat ons te zeggen hebben? Op z’n minst dat die dieren een 
bijzondere plek hebben in de schepping, het zijn wezens die het voor de God van de Bijbel waard zijn om er 
een verbond mee te sluiten. Het zijn schepselen waar de mens zorg voor dragen moet. Het zijn geen dingen, 
waarmee we kunnen doen wat we maar willen. En als ik dan denk aan al die dieren in de bio-industrie, de 
intensieve veehouderij, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de dieren hier dingen zijn geworden. 
Dat is dan niet alleen dieronvriendelijk, maar erger: dieronwaardig.

Het geloof dat God de Schepper is, dat onze werkelijkheid een geschapen werkelijkheid is. Dat de Eeuwige 
ons in de kleine tijd dat we hier op aarde zijn, de verantwoordelijkheid geeft om voor deze schepping, zijn 
schepping!, zorg te dragen, dat zou een diepe en wezenlijke, ja spirituele motivatie moeten zijn om te zorgen 
voor elkaar én voor de dieren en de hele schepping.

Woorden, woorden – en nu de praktijk: voor Alida mijn echtgenote is de zorg voor dier en milieu al jaren een thema. 
Zij koopt zeer bewust; let op de keurmerken. En er komt meestal niet meer dan één keer in de week vlees op tafel.

● Andries Boekhout, Oostende
District Oost- en West-Vlaanderen 



Overstromingen en bosbranden confronteren ons met een realiteit waarvoor we niet langer de ogen kunnen 
sluiten. In Bologna hield het G20 Interfaith Forum onlangs een conferentie. Centrale insteek was Prediker 3:3: 
“Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen”.  
De wereld roept om een Groene Reformatie, en kerken kunnen een belangrijke rol spelen.

HALF SEPTEMBER REISDEN ONGEVEER 400 VERTEGENWOORDIGERS 
VAN REGERINGEN, UNIVERSITEITEN EN RELIGIEUZE ORGANISATIES 
UIT DE HELE WERELD AF NAAR ITALIË OM ZICH TE BUIGEN OVER DE 
RELATIE TUSSEN RELIGIE EN DE HUIDIGE POLITIEKE EN MAATSCHAP-
PELIJKE UITDAGINGEN. DE G20, HET PLATFORM VAN DE TWINTIG 
GROOTSTE ECONOMIEËN VAN DE WERELD, BESCHOUWT RELIGIE 
ALS BELANGRIJKE FACTOR OM SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE VERAN-
DERING TE ONTKETENEN.

Code rood voor de 
mensheid

België werd de voorbije zomer 
bruut geconfronteerd met de 
verwoestende kracht van het 
water. Beelden van overstromingen 
in Pepinster en ronddrijvende 
auto’s door de straten van 
Namen bepaalden eind juli het 
nieuws. Enkele dagen later, op 9 
augustus, lanceerden de Verenigde 
Naties een vernietigend IPCC-
klimaatrapport, waaruit blijkt dat 
de klimaatopwarming sneller gaat 
en wijdverbreider en intenser is 
dan verwacht. VN-baas Antonio 
Guterres spreekt van «een code 
rood voor de mensheid».  En dus 
moeten we snel handelen.  «Elk 
tiende van een graad maakt al een 
verschil», aldus twee Belgische 
medeauteurs van het rapport. 

De mens als maat van alle 
dingen

Volgens historicus Lynn White is 
de oorzaak van de klimaatcrisis 
grotendeels te wijten aan het 
westerse christendom. Het 
rentmeesterschap dat de mens in 

Genesis 1,28 krijgt opgelegd, werd 
vaak door een antropocentrische 
bril gelezen. Dat droeg bij aan een 
wereldbeeld waarin de – met name 
westerse en witte – mens zichzelf 
als de maat van alle dingen ziet, 
en meent in zijn jacht op macht en 
winst alles te kunnen beheersen. 
“Hoe kun je lucht kopen of 
verkopen, de warmte van de aarde, 
de snelheid van de antilope?”, 
vroeg een indianenopperhoofd in 
Seattle zich terecht af.

Tegenover dat antropocentrisme 
plaatst de Nederlandse predikant 
Trees van Montfoort een 
ecologische theologie. Samenhang 
is daarvan het uitgangspunt. In 
haar boek Groene Theologie stelt 
ze dat schepping geen eenmalige 
gebeurtenis in de tijd is die 
zich beperkt tot Genesis, maar 
een voortgaand proces dat alle 
Bijbelboeken doordesemt. Niets is 
ooit afgerond. Dat maakt de Bijbel 
niet tot een antropocentrisch, 
maar tot een theocentrisch boek. 

Gods en Zijn heilsplan voor 
de Aarde staan centraal. En de 
kosmos is veel meer dan het decor 
waartegen dat heilsverhaal zich 
afspeelt. “God keek naar alles 
wat Hij had gemaakt en zag dat 
het goed was”, vermeldt Genesis 
1, 31. De schepping is intrinsiek 
goed, omdat ze Gods grootheid 
weerspiegelt en er onophoudelijk 
van getuigt.

Zonde en schuld

De ecologische crisis is een crisis 
van ons wereldbeeld en onze relatie 
met God en de aarde. Het huidige 
economische systeem vertoont 
twee cruciale fouten: enerzijds 
de mens die zichzelf als maat der 
dingen ziet, anderzijds een gebrek 
aan verantwoordelijkheid voor 
de Aarde. Maar terwijl – zoals 
Greta Thunberg het verwoordt 
– ons huis in brand staat, is nog 
altijd niet iedereen te porren 
voor een onderwerp als het 
klimaat. De reden laat zich raden. 

Tijd voor een Groene Reformatie

6

|   
  P

RO
-N

EW
S

 GROENE REFORMATIE



Een Synodevergadering, die moet je plannen

De besprekingen en voorstellen van besluiten van de SV 
worden van tevoren voorbereid. De werkgroep Kerk in 
de Samenleving deed voor de Maartvergadering (2022) 
onderzoek over het klimaat, naar het thema en de rol 
van de kerken in dit vraagstuk. Dit onderzoek heeft 
ook een internationaal karakter dankzij de contacten 
met zusterkerken in andere landen. Daaruit vloeien 
dan voorstellen van besluit voort voor de SV. 

Alle VPKB-instellingen, zoals de dienst Financiën, 
stellen een jaarverslag op over hun activiteiten.

Alle voorstellen van besluit en verslagen worden gebundeld 
in een groot boek dat de Synodedocumenten wordt 
genoemd. Deze worden toegezonden aan de kerkenraden, 
districtsraden, zusterkerken, de SV-afgevaardigden en 
allen die actief deelnemen aan de Vergadering.

Zo krijgen kerkgemeenten en districten de kans 
om zich vóór de vergadering over de verschillende 
kwesties te buigen en zich een gezamenlijke mening te 
vormen dat hun afgevaardigden voorleggen tijdens de 
besprekingen in de SV. 

In de maanden voor de SV dienen districten of stem-
gerechtigden regelmatig amendementen of moties in.

Er is dus een voortdurende uitwisseling van voorstellen en 
informatie tussen de verschillende niveaus van de VPKB. 

De D-Day van de Synodevergadering

Zoals de naam al zegt, is de SV een bijeenkomst van 
VPKB-afgevaardigden. Qua vorm lijkt het sterk op 
een Senaat of een parlementaire zitting. De zitting is 
openbaar, tenzij ingestemd is tot een besloten zitting.

Vertegenwoordigers van partnerkerken of buitenlandse 
kerken die hun nieuws presenteren of specialisten die 
een van de SV-onderwerpen komen uitwerken kunnen 
te gast zijn op de Vergadering. Dit zal het geval zijn 
voor de SV inzake het klimaat.

De discussies worden minstens tweetalig gevoerd (en 
worden simultaan vertaald), waar mogelijk drietalig.

Het is ook een zeer gestructureerde en formele dag: 
zo begint de dag bijvoorbeeld met een naamafroeping 
van de aanwezigen. De verschillende onderwerpen 
die in de synodedocumenten aan de orde komen, 
worden allemaal doorgenomen. Punten die bespreking 
behoeven, worden besproken en in stemming gebracht. 
De afgevaardigden kunnen dan hun mening geven. 
Concrete voorstellen worden besproken. Het doel 
is te komen tot besluiten over concrete acties of een 
wijziging van de VPKB-reglementen, de zogeheten 
Constitutie en Kerkorde.

Aan het einde van de SV wordt een bericht opgesteld 
dat aan de hele VPKB en aan de pers wordt toegezonden 
waarin de belangrijkste conclusies van de SV worden 
meegedeeld.

Het Moderamen van de Synodevergadering

Zelfs met de beste wil van de wereld kan het bespreken 
van een kerkproject (of een ander project, zoals een 
federale begroting of een huwelijk) leiden tot zeer 
lange discussies of zelfs gepassioneerde debatten, 
vooral in geval van onenigheid. Daarom is het de 
taak van het Moderamen van de Synodevergadering 
toezicht te houden op het goed functioneren de SV.

Het Moderamen van de SV bestaat uit de moderator 
- die de SV voorzit -, 2 vice-moderatoren en 
4 secretarissen (evenredig verdeeld over de 2 grootste 
taalgemeenschappen).

De aalmoezeniers

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, 
zorgen twee aalmoezeniers - een Franstalige en een 
Nederlandstalige - voor de spirituele dimensie van de 
SV. Er is dus elke (Synode)dag tijd voor spiritualiteit.

● JGDM
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Kalender 2022
Januari

2022

1 
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●

◑

○

◐

Maart
2022

1

2 

3

4

5 

6

7 

8

9

10

11

12

13

14 

15

16

17

18

19 SV Klimaat

20

21 

22

23

24

25

26 

27 Diaconaat 

28 

29

30

31

◑

○

Februari
2022

1

2

3

4

5 

6 

7 

8

9

10

11

12 

13 

14 
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16 

17

18

19 

20 

21 

22

23 

24

25

26 

27 

28 

●

◑

April
2022

1 

2 

3

4 

5

6

7

8

9 

10

11 

12

13

14

15 Goede Vrijdag

16 

17 Pasen

18 Paasmaandag

19

20

21

22

23 

24

25 

26

27

28

29

30 

◑

○

◐

●

Juni
2022

1

2

3

4 

5 Pinksteren

6 Pinkstermaandag

7

8

9

10

11 

12

13 

14

15

16

17

18 

19

20 

21

22

23

24

25 

26

27 

28

29

30

◑

○

◐

●

Mei
2022

1 Israël

2 

3

4

5

6

7 

8

9 

10

11

12

13

14 

15

16 

17

18

19

20

21 

22

23 

24

25

26 ProFest

27

28 
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Wat is de Synodevergadering?

De Synodevergadering (SV) is een belangrijk en richtinggevend moment in het beleid van de VPKB. Zo beslist de 
VPKB tijdens deze Synodevergadering, een echt protestants parlement, over de grote lijnen van haar toekomst.

De Synodevergadering komt twee keer per jaar samen 
in een gewone bijeenkomst en in een thematische 
vergadering (over Het Klimaat in 2022). Tijdens 
een Synodevergadering zullen afgevaardigden uit 
de hele VPKB doelgerichte voorstellen bespreken 
om de werking van de Kerk te verbeteren, zoals de 
structuur op het niveau van de kerkgemeenten, de 
oprichting van nieuwe ambten om beter te voldoen 
aan de verwachtingen van onze tijdgenoten en hen het 
Evangelie te brengen, beslissen over een aanpak ten 
gunste van het klimaat, enz. 

Naast deze taken, bestudeert de Synodevergadering 
zorgvuldig de jaarlijkse kerkelijke begroting en volgt 
ze de rol van de verschillende VPKB-werkgroepen op. 

Tot slot is de SV een tijd van samenzijn, waarin mensen 
met elkaar bidden en delen in hun belevenissen en 
ervaringen. Nieuwe predikanten worden officieel 
verwelkomd tijdens de Vergadering en wordt er een 
moment van bezinning uitgetrokken voor predikanten 
van wie we voorgoed afscheid hebben genomen.

Het hoogste besluitvormingsorgaan van de 
VPKB

De Synodevergadering is een nationaal orgaan van 
de VPKB. Het is het hoogste besluitvormingsorgaan 
van onze kerk. Er zijn nog twee andere niveaus: het 
regionale niveau met 6 districten en het plaatselijke 
niveau met 108 kerkgemeenten. 

Op elk niveau van de VPKB worden de kerkleden 
aangemoedigd tot participatie en worden de 
verantwoordelijken democratisch verkozen. De 
verantwoordelijken kunnen zowel mannen als vrouwen 
zijn, zowel leken als predikanten. Op vergaderingen 
mag het aantal predikanten niet groter zijn dan het 
aantal niet-predikanten om oververtegenwoordiging 
in de besluitvorming te voorkomen.

ALLEEN DE VOORZITTER VAN DE SYNODALE 
RAAD (SR), HET UITVOERENDE ORGAAN VAN DE 
SV, IS NOODZAKELIJKERWIJS EEN PREDIKANT(E).

Deze betrokkenheid van iedereen die wil maakt het 
mogelijk dat de kerken en districten zeer autonoom 
kunnen functioneren. Wat de kerken niet onder eigen 
beheer kunnen houden, delegeren zij aan de districten, 
die op hun beurt datgene aan de SV delegeren wat hun 
bevoegdheden overstijgt

De Synodevergadering is samengesteld uit het Mo-
deramen van de Synodevergadering, de (SR), districts-
afgevaardigden, afgevaardigden van de aalmoezeniers-
diensten en andere VPKB-diensten. De kerkgemeenten 
vaardigen leden af naar het district en de districten 
vaardigen op hun beurt leden van het districtsbestuur 
af naar de Vergadering.

De Synodale Raad en zijn voorzitter

Doorheen het jaar, naast de dagelijkse taken, hebben 
de Synodale Raad en zijn voorzitter als voornaamste 
taak de VPKB naar de Synodevergadering te leiden en 
daarbij aandacht te besteden aan de onderwerpen die 
aan de Vergadering moeten worden voorgelegd (bv. 
een aanpassing aan de nieuwe pensioenwetgeving, de 
stellingname over het klimaat of over racisme, etc.).

De Synodale Raad stelt ook de agenda van de 
Synodevergadering voor.

Tijdens de Synodevergadering woont de Raad de 
debatten bij en beantwoordt hij eventuele vragen van 
de afgevaardigden.

De Raad is tot slot verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de door de Synodevergadering genomen besluiten. 
In dit verband legt de Synodale Raad zijn besluiten en 
werkzaamheden voor aan de volgende Synodeverga-
dering.

UITNEEMBARE CENTERFOLD



Het klimaatverhaal gaat nogal eens gepaard met 
doemscenario’s, boodschappen van zonde en schuld 
en restrictieve maatregelen. Hoe terecht dat ook 
mag zijn, de nadruk ligt te veel op het negatieve. Als 
je weet dat 70 procent van de mensen gewoon een 
comfortabel leven wil, is het niet verbazingwekkend 
dat zo’n discours weinig mensen in beweging zet.

Van Montfoort tuint niet in die valkuil. Door alle 
bladzijden heen spreekt een boodschap van hoop. Elke 
crisis is een kans, en zelfs in de grootste chaos ziet de 
theologe mogelijkheden voor een nieuwe creatie. Al 
even hoopvol klinken de Nederlandse theologen Jos 
Douma en Herman Selderhuis, die beide een toespraak 
hielden tijdens de G20-conferentie. Douma benadrukte 
het belang van een bloeiende dialoog tussen kerken en 
religies. Daarbij gaat het niet alleen om ontmoetingen 
op “hoog niveau”, maar juist en vooral tussen gewone 
gelovigen. Selderhuis op zijn beurt, riep theologen 
op hun métier serieus te nemen, onder meer door 
zorgvuldige exegese van teksten en door duidelijk 
te zijn over de realiteit van het kwaad in de wereld. 
“Theologen zijn woorddeskundigen”, zo benadrukte 
hij, en – verwijzend naar Prediker 3:3 – woorden kunnen 
zowel breuken veroorzaken als helen. De kracht van 
het woord valt niet te onderschatten; het juiste woord 
kan zomaar de aanzet zijn tot verandering.

Het slotwoord op de conferentie kwam van Italiaans 
premier Mario Draghi, die waarschuwde tegen het 
misbruik van religie voor politieke doeleinden. “In 
religie gaat het om liefde”, stelde hij. “De principes 
van elke religie moeten zeker worden verdedigd met 
standvastigheid en barmhartigheid, maar niet met 
ellende en terreur.” De boodschappen op de G20-
conferentie sluiten naadloos aan bij de encycliek 
Laudato Si (2015) van paus Franciscus, waarin hij de 
Aarde aanduidt als “ons gemeenschappelijk huis”. 

Groene Reformatie

Bijna unaniem klinkt de roep om verandering. Te lang 
leefden we voort in een oud verhaal, een narratief van 
ongebreidelde economische groei, overconsumptie, 
antropocentrisme en gestolde tradities. De overstro-
mingen waarmee ons land werd geconfronteerd, druk-
ken ons met de neus op de feiten. 

Het huiswerk dat voor ons ligt, zal niet altijd 
gemakkelijk zijn. Maar het is hoopvol: in tegenstelling 
tot de beeldenstorm van de 16de eeuw is dit een strijd 
waar we oecumenisch en in alle verbondenheid gehoor 
aan kunnen geven. Als we bereid zijn een ecologische 
theologie te omarmen, dan ontstaat van daaruit ruimte 
om Bijbelse teksten opnieuw betekenis te geven. Van 
Montfoort raadt protestanten aan om tradities als 
dank- en oogstdagen nieuw leven in te blazen. Een 
oogstdankdienst kan bijvoorbeeld in het teken staan 
van respect voor de Aarde, voor al wat groeit. 

De wereld roept om een nieuwe beeldenstorm. Het 
is tijd voor een Groene Reformatie; tijd om de oude 
beelden te verbrijzelen en te vervangen door frisse 
idealen. Tijd om te helen.

Nuttige links:

•  Ecokerk.be

•  Broederlijkdelen.be

•  G20interfaith.org

● Kelly Keasberry
Journaliste en lekenprediker
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De dramatische en dodelijke overstromingen die 
delen van Duitsland en België troffen in juli 2021 
maakten weer eens duidelijk dat klimaatverandering 
reëel is en dat geen enkel deel van de wereld 
immuun is voor de effecten daarvan. De opwarming 
van de aarde is al lange tijd een grote zorg voor 
kerken in de hele wereld. Regionale en wereldwijde 
verbanden waar de VPKB deel van uitmaakt (zoals de 
Conferentie van Europese Kerken en de Wereldraad 
van Kerken) hebben in de loop der tijd vele oproepen 
gedaan en noodkreten de wereld ingestuurd. Binnen 
de Rooms-katholieke Kerk speelt de encycliek 
Laudato Sí een belangrijke rol in reflectie en actie 
over klimaatverandering.

Ook binnen de VPKB bestaat het besef dat het 
klimaatvraagstuk één van de grootste uitdagingen voor 
de mensheid vormt. Tegelijkertijd weten we dat dit 
vraagstuk niet op zich bestaat maar samenhangt met 
veel andere zaken zoals de (groeiende) kloof tussen rijk 
en arm, gezondheid, migratie, machtsverhoudingen 
en, uiteindelijk, met de manier waarop wij leven. 
Om die reden is het begrip ‘klimaatgerechtigheid’ 
een belangrijke toetssteen voor het beoordelen van 
voorgestelde oplossingen voor de opwarming van de 
aarde. De centrale vraag is hoe wij vorm kunnen geven 
aan ‘leven in alle volheid’ (Johannes 10:10) voor alle 
mensen op aarde, nu en in de toekomst.

DE AANDACHT BINNEN DE VPKB VOOR HET 
VRAAGSTUK VAN DE KLIMAATVERANDERING 

KWAM IN EEN STROOMVERSNELLING TOEN DE 
SYNODE IN 2014 BESLOOT TOT HET INSTELLEN 

VAN EEN SCHEPPINGSZONDAG. SINDSDIEN 
BEREIDT DE VPKB WERKGROEP KERK IN DE 

SAMENLEVING ELK JAAR LITURGISCH MATERIAAL 
VOOR DAT OP DE SCHEPPINGSZONDAG DOOR DE 

GEMEENTES GEBRUIKT KAN WORDEN.

Ter voorbereiding van de Scheppingszondag in 2020 
schreef de Synodevoorzitter een pastorale brief aan 
alle VPKB gemeentes. Hierin waarschuwde hij er 
voor dat, als de huidige trends zich doorzetten, dit 
catastrofale gevolgen zou hebben, vooral voor de 
meest kwetsbare mensen in de wereld. “Zij wonen 
immers vaak in gebieden waar de risico’s op overstromingen 
ofwel grote droogtes het grootst zijn. Tegelijkertijd zijn 
degenen die het minst bijdragen aan de opwarming 
van de aarde ook vaak degenen die onder de effecten 
daarvan het meest te lijden hebben. Dit illustreert dat 
het bestrijden van de opwarming van de aarde een zaak is 
van ‘klimaatgerechtigheid’ - de sterkste schouders zullen 
de zwaarste lasten moeten dragen van de noodzakelijke 
veranderingen. Een transitie naar een koolstofarme en 
duurzame samenleving dient een rechtvaardige transitie te 
zijn. Slechts met een evenwichtig en rechtvaardig beleid 
kan het draagvlak worden geschapen dat nodig is voor het 
nemen van de noodzakelijke ingrijpende maatregelen..... 
(D)e opwarming van de aarde is zowel een materiële als 
een spirituele uitdaging. Het gaat immers ten diepste over 
de vraag wat de plaats en de rol van de mens is in Gods 
Schepping. Wat is onze verantwoordelijkheid voor de 
medemensen, dichtbij en veraf, nu en voor toekomstige 
generaties? Wat betekent het voor ons dat de aarde van de 

Klimaatverandering 
De kerken een zorg

KLIMAATVERANDERING
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Heer is (Ps. 24:1)? Hoe gaan wij om met Gods opdracht om 
zorg te dragen voor deze Schepping (Gen. 2:15)?”

Speciale Synodezitting

In de komende tijd zal binnen de VPKB de aandacht 
voor klimaatverandering nog verder intensiveren. Zo 
zal in maart 2022 een speciale Synodezitting worden 
gehouden die geheel en al gewijd zal zijn aan de 
uitdagingen waarvoor wij als kerk en als mensheid als 
geheel staan als wij Gods schepping willen bewaren 
voor huidige en toekomstige generaties. Tijdens die 
zitting zullen we verhalen horen over effecten van de 
klimaatcrisis dichtbij en veraf, voor jong en oud. We 
zullen nadenken over de vraag wat klimaatverandering 
te maken heeft met ons christelijk geloof. Wat is onze 
taak als rentmeesters en co-werkers van God (Genesis 
2:4-7)? Moeten we schuld belijden voor de jarenlange 
medeverantwoordelijkheid voor de “oorlog tegen 
de Schepping”, zoals de Anglikaanse Aartsbisschop 
Justin Welby dit noemde? Kunnen we die ‘oorlog’ 
beschouwen als ‘zonde’? Hoe geven we vorm aan een 
bekering die volgt op een schuldbelijdenis? Vormt 
de opwarming van de aarde en de daaruit volgende 
bedreiging voor, en vernietiging van de Schepping 
een zaak die de kern van ons geloof raakt? Een ‘status 
confessionis”?

In ieder geval zal de speciale Synodezitting het begin 
van een proces worden waarin wij als Christenen zullen 
worden uitgedaagd om grondig na te denken hoe wij 
vanuit een belijdende geloofshouding mee kunnen 
werken aan het behoud van Gods goede Schepping. 
Wat kunnen wij doen als individu, als lid van de kerk, als 
consument, als lid van maatschappelijke organisaties, 
in het bedrijfsleven en als (stemgerechtigd) burger.

Kies voor het leven

De situatie is zeer ernstig. De rol van Goede Samaritaan 
volstaat niet langer. Om te voorkomen dat er onderweg 
nog veel meer slachtoffers vallen zijn diepgaande 
structurele veranderingen nodig. Elke crisis vraag om 
een keuze. We moeten beslissen wat voor wereld we 
aan de toekomstige generaties willen nalaten. Hierbij 
mogen we geleid worden door Gods opdracht: «Kies 
voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw 
nakomelingen” (Deuteronomium 30:29,20)

● Rob van Drimmelen
Werkgroep Kerk in de Samenleving

KLIMAATVERANDERING

©CentreProtestantdeNessonvaux - De kapel van het Protestants Centrum in Nessonvaux na de overstromingen van 14 juli 2021, een gevolg van de klimaatverandering.
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Vandaag worden 340 miljoen 
christenen vervolgd omwille  

van hun geloof
De index van de wereldwijde vervolging van 
christenen, gepubliceerd door de NGO Open 
Doors, wordt op 19 januari bekendgemaakt. 
Ontdek de ranglijst van landen waar 
christenen het meest te lijden hebben 
vanwege hun geloof op Open Doors | Op de 
bres voor vervolgde christenen 

De machtsovername door de taliban in Afghanistan 
afgelopen zomer was een dramatische herinnering 
aan het feit dat de vervolging van christenen nog 
steeds een probleem is. In 2021 stond het land 
op de tweede plaats op de wereldindex van de 
vervolging van christenen, opgesteld door de 
NGO Open Doors. Waar zal Afghanistan dit jaar 
op de lijst staan? 

Open Doors werkt in meer dan 60 landen 
over de hele wereld en geeft Bijbels, opleiding, 
en zowel materiële als morele steun aan de 
vervolgde Kerk. In meer dan 60 jaar zijn vele 
projecten uitgevoerd, zoals de levering van 
een miljoen Bijbels aan China of de steun aan 
duizenden christenen die gevlucht zijn voor de 
conflicten in Irak en Syrië.

Het hele jaar brengen teamleden gratis bezoeken aan kerken om de boodschap en getuigenissen van de 
vervolgde Kerk te brengen. Of het nu gaat om de eredienst op zondagochtend, of gebedsbijeenkomsten in 
kleine groepen, seminaries... elke ontmoeting is uniek en aangepast aan specifieke verzoeken. 

Meer informatie op Open Doors Ontmoetingsavond | Open Doors

Inzegeningen en bevestiginge
Met veel blijdschap informeren wij u over de 
inzegeningen en bevestigingen die sinds het 
begin van het schooljaar hebben plaatsgevonden:

Dominee Maximin Tapoko in Dinant-Morville 
op 17 oktober en diaken Emmanuel Byiringiro 
in Bergen op 26 september. Hun interviews kan 
u lezen op de VPKB-website. Wij wensen hun 
Gods zegen en veel succes in het predikambt. 

https://nl.protestant.link

PERSONALIA

Maximin Tapoko  Emmanuel Biringyiro

Voedselverdeling in Nigeria
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GEDENKEN

«Gaat heen in de gehele wereld 
en verkondigt het evangelie  

aan heel de schepping»
(Mc 16: 15).

Laten we beginnen met de bekende gelijkenis 
van de verloren zoon:

De zoon, die zijn deel van de ouderlijke 
goederen1 had uitgegeven, zat naast de varkens 
en zei tegen zichzelf: «Ik ben uitgehongerd. Ik 
zal naar mijn vader gaan.

De vader, dolgelukkig, verwelkomt hem met 
een rijk feestmaal. 

En wij dan? Hoe zit het met ons, als mensheid, 
na het opgebruiken van het voedsel dat onze 
planeet ons biedt – wat dan? Wetenschappers 
vertellen ons over de «Earth Overshoot Day», 
de datum waarop de mensen de natuurlijke 
grondstoffen hebben verbruikt die de aarde in 
één jaar kan regenereren (in 2021 viel die datum 
op 29 juli). Zodra die datum is verstreken, 
putten wij uit de niet-hernieuwbare reserves.

Soms biedt het leven ons momenten van 
inzicht, zoals het moment waarop ik begreep 
hoe suïcidaal onze mensheid was geworden 
door de basis van het leven te vernietigen.

Het is op deze momenten, wanneer alles in 
vraag wordt gesteld, dat de Schrift waarlijk het 
Woord van Leven wordt.

Op het einde van het evangelie van Marcus 
bijvoorbeeld staat zwart-op-wit: «Gaat heen 
in de wereld en verkondigt het evangelie aan 
heel de schepping» (Mc 16,15). Volgens deze 
letterlijke vertaling stuurt de Verrezene ons 

op missie om de Blijde Boodschap aan ALLE 
SCHEPSELEN te verkondigen.

Wat een perspectiefwisseling! Geen antropo-
centrisme meer! Alsof God en Christus enkel 
en alleen ons mensen liefhadden! De Blijde 
Boodschap, dat het leven de dood overwint, is 
er voor alle levende wezens!

Wij maken deel uit van de cyclus van het 
leven. Wij zijn ALTIJD verbonden met andere 
schepselen, onze overleving hangt inderdaad af 
van het behoud van de ecosystemen van onze 
Schepper.

Het verkondigen van de verrijzenis van 
Christus is onze opdracht. Het is een opdracht 
die ons met vreugde vervult. Laten we de Blijde 
Boodschap brengen aan onze buren, aan hen 
die ver weg zijn, aan hen die onzeker zijn, 
aan hen die in nood verkeren, aan hen die het 
goed gaat EN ook aan onze medebewoners in 
brandende bossen, in oceanen die vol zijn met 
plastic, in de verdroogde bodem, in vervuilde 
lucht!

Men begrijpe dat onze missie een ronduit 
revolutionaire boodschap bevat!

Een nieuw tijdperk breekt aan voor het chris-
tendom!

● Ds. Heike Sonnen

Verviers-Spa-Laoureux

1  Term gebruikt in de Herziene Statenvertaling: https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/15 



Septembre
05 septembre Dimanche de la Création

08 septembre Assemblée de district ABL

11 septembre Assemblée de district Hocc / Brabant francophone

12 septembre Dimanche de la Jeunesse

15:00 Consécration d’Heleen Ransijn in Vilvoorde

15:00 Installation de Rob Koreneef à Renaix

15:00 Installation de Pierre Bouillon à Comines

16 septembre Assemblée de district Liège

18 septembre Assemblée de district HoNL

22 septembre 09:30 Réunion du conseil synodal

25 septembre Assemblée de district OWV

Octobre
3 octobre Dimanche Justice et paix

03-09 octobre Stage d’intégration des nouveaux ministres de l’EPUB

13 octobre Assemblée de district Brabant francophone

17 octobre Journée diaconale flamande

18 octobre Assemblée de district digitale OWV

20 octobre 09:30 Réunion du conseil synodal

Assemblée de district HoNL

21 octobre Assemblée de district Liège

27 octobre Assemblée de district Brabant francophone

30 octobre Assemblée de district commune ABL et OWV en vue du Synode

Assemblée de district Hocc

Novembre 
7 Novembre 10:00 Culte de la Réforme (RTBF) en eurovision sur la Une

Dimanche des vocations

13 novembre Assemblée synodale

20 novembre Assemblée synodale

24 novembre 09:30 Réunion du conseil synodal

27 novembre Assemblée de district OWV

Décembre
08 décembre Assemblée de district OWV

15 décembre 09:30 Réunion du conseil synodal

16 décembre Assemblée de district Liège

AGENDA
Data onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen

Januari
15 januari Districtsvergadering WH

18-25 januari Week van gebed voor de eenheid van de christenen

19 januari Synodale Raad

22 januari Districtsvergadering OWVL

29 januari Districtsvergadering OHNL

Februari
9 februari Districtsvergadering ABL

16 februari 09:30 Synodale Raad

Maart
16 maart Synodale Raad

19 maart Synodevergadering over het klimaat

26 maart Districtsvergadering WH

27 maart Werelddiaconaatszondag

April
13 april Districtsvergadering ABL

17 april 10:00 Paasdienst uit Franstalig Zwitserland (Europese uitzending via VRT / RTBF La Une)

20 april Synodale Raad

24 april District Missie Zondag OHNL

Mei
1 mei Israël zondag 

10:00 Kerkdienst op de VRT

14 mei Districtsvergadering OHNL

18 mei Synodale Raad

26 mei Hemelvaart en ProFest

10:00 Kerkdienst op de RTBF (La Une)

29 mei 10:00 Kerkdienst op de VRT

Juni
4 juni Districtsvergadering WH

5 juni 10:00 Pinksterdienst uit Franstalig België (Europese uitzending via VRT/RTBF)

8 juni Districtsvergadering ABL

22 juni Synodale Raad

Verantwoordelijke uitgever:  
Steven H. Fuite, voorzitter van de Synodale Raad van de VPKB

Uniprobel vzw/ Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel  |  België  |  
www.protestant.link  |  bureau@protestant.link 

Ondernemingsnummer: 850 256 765  |  RPR Bruxelles  |  
IBAN N° BE29 0680 7158 0064

Afdrukken en lay-out: Snel.be


