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Petities 

 
 
Van 30 september tot 11 oktober kwam de 
Oecumenische klimaatpelgrimstocht van Polen naar 
Glasgow, door Nederland. We waren zelf betrokken bij 
de organisatie van  de pelgrimstocht, van Amsterdam 
Zuidoost naar Hoofddorp. De pelgrims namen een 
internationale petitie mee die ook in Nederland kan 
worden getekend. De petitie zal worden aangeboden 
aan de voorzitter van de klimaattop in Glasgow (COP 
26). Info en tekenen: 
https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/ 
 
Ook de internationale Laudato Si groep heeft een 
petitie gelanceerd. Tekenen: https://thecatholicpetition.org/ 
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Bij dit nummer 

Beste mensen, 
 
De 26e klimaattop (COP26) van de Verenigde Naties is in 
Glasgow begonnen. Het is de bedoeling dat de 190 deelne-
mende landen de afspraken uit het Parijse Klimaatakkoord 
(2015) omzetten in concreet beleid. In de voorbereiding on-
dertekenden meer dan 30 geestelijke leiders van meerdere 
religies op de feestdag van Franciscus in Rome een verklaring 
'maak van deze tuin geen woestijn'.  Ook wij als Netwerk zijn 
er actief bij betrokken. En doe gerust met ons mee.  
 
Op 6 november organiseren we een interreligieuze klimaatvie-
ring. U kunt petities onderteken vanuit de oecumenische 
klimaatpelgrimage en vanuit de internationale Laudato Si 
groep. We maakten portretten van afgevaardigden en 
betrokkenen vanuit de Raad van Kerken en met deze 
planning kunt u zelf de conferentie volgen. En u leest ook hier 
de speciale klimaatspecial van het Katholiek Nieuwsblad. 
 
 

Carin Hereijgers 
Ambtelijk secretaris  

Bijdrage 
 

Als u onze activiteiten 

financieel wilt ondersteunen 

en ook in het vervolg de 

Nieuwsbrief ontvangen, dan 

kunt u donateur worden 

(v.a. € 15). 
www.unkv.online/aanmelden 

 

Heel fijn als dat mogelijk is.  

 

https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
https://thecatholicpetition.org/
http://www.unkv.online/aanmelden
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Interreligieuze Klimaatviering 6 november 2021 

  

 
Op zaterdag 6 november organiseert de 
Klimaatcrisis Coalitie een grote landelijke 
klimaatdemonstratie in Amsterdam. De 
organisatie streeft ernaar dit tot het 

grootste klimaatprotest ooit te maken. Dit 
klimaatprotest onderstreept het belang van 
de VN-klimaatconferentie COP26. 

 
Voorafgaand aan de demonstratie 
organiseert de Interreligieuze Klimaat & 

Geloof-groep een viering in de Westerkerk 
voor gelovigen van alle religies die aan de 
demonstratie deelnemen. De Klimaat & 

Geloof-groep, bestaande uit boeddhisten, 
hindoes, moslims, joden en christenen, doet 
dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid 

over de klimaatcrisis. De groep wordt 
ondersteund door Milieudefensie.  
 
De viering in de Westerkerk begint om 11.30 uur en wordt gehost door Herman Koetsveld, 

predikant van de Westerkerk. Het thema is: ‘Geef de aarde door – in ’s hemelsnaam!’  
 
Vanaf 10.45 uur zijn de deuren open en de viering is ook te volgen op de livestream. De link 

zal kort voor de viering hier te vinden zijn: https://www.unkv.online/klimaatviering 
 
Vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en verschillende kunstenaars werken 

aan de viering mee:  
Herman Koetsveld (host, predikant Westerkerk) 
Enis Odaci (bijdrage vanuit islam) 

Shemaraiah Baddoo (14, namens toekomstige generaties) 
Anne-Maria van Hilst (bijdrage vanuit jodendom) 
Evan Bogerd (orgelspel) 

Berthe Jansen (bijdrage vanuit boeddhisme) 
Karishma Datai (bijdrage vanuit hindoeïsme) 
Marco Oostdijk (bijdrage vanuit humanisme) 
Noor Blokhuis (bijdrage vanuit klimaatactivisme) 

 
De Interreligieuze Klimaat & Geloof-groep wil zo een dringend appel doen op politiek en 
samenleving om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ze doet een beroep op onze politieke 

vertegenwoordigers om nu door te pakken op de klimaatconferentie in Glasgow. De tijd 
dringt! 

 
 

 

https://www.unkv.online/klimaatviering
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Samen met de Raad van Kerken  

 
Sinds dit jaar werken we samen met een aantal organisaties verenigd onder de Raad van 
kerken onder het thema ‘theologie, kerk en duurzaamheid’.  Vanuit de Raad van Kerken 
hebben we drie betrokken mensen geïnterviewd over hun inzet bij de Klimaattop. Het gaat om 

Marijke van Duin, Atie de Vos, Johan van Dale.  
 
Marijke zegt: "Wij hebben verschillende taken: enerzijds 
informeren wij de Wereldraad over wat er gebeurt tijdens 
de COP, anderzijds brengen wij het standpunt van de 
Wereldraad en andere religieuze organisaties zoveel 
mogelijk naar voren. Dat gebeurt in de wandelgangen, 
maar ook tijdens officiële lobbymomenten, in side-events, 
tijdens de oecumenische dienst en in de toespraak  die wij 
altijd mogen houden voor de plenaire vergadering van 
COP."  
 
Johan deelt: “Ik denk dat vooral de jongeren ondersteuning nodig hebben. Laten de kerken 
de klimaatstakers (Youth4Climate) in hun omgeving opzoeken en aan hèn vragen, wat ze 
nodig hebben. Doe met ze mee als ze de straat op gaan. En laat zien dat je thuis je CO2 
footprint verkleint, en op het werk en in de kerk aan de bel trekt.  
 
Atie vertelt:” Ik ga naar Glasgow en volg workshops, 
lezingen, de klimaatmars op zaterdag 6 november en de 
kerkdienst van de World Council of Churches op zondag 7 
november Mijn grote zorg om klimaatverandering drijft mij. 
Bij mijn reizen in Europa zag ik her en der de gevolgen 
daarvan, nu al. Deze gevolgen zijn ook nu al sterk voelbaar 
in landen op het zuidelijk halfrond. Deze volken zijn 
slachtoffer van door ons veroorzaakte klimaatverandering. 
That’s injustice! Een tweede zorg betreft mijn kinderen en 
kleinkinderen: hoe zullen zij nog kunnen leven op deze aarde?” 
 
Het hele programma van de activiteiten van de Raad van Kerken kunt u hier vinden per dag.  

 
 

 

Katholiek Nieuwsblad/Groen  
 
Op 29 oktober maakte het Katholiek Nieuwsblad een speciale klimaateditie met aandacht voor 
de vergroening van kloosters en parochies, vastenactie en klimaatontheemden en een 
interview met Trees van Montfoort, bekend van haar boek 'Groene theologie'. 

 

 

 

 

https://www.raadvankerken.nl/thema/duurzaamheid/
https://www.raadvankerken.nl/thema/duurzaamheid/
https://www.raadvankerken.nl/wp-admin/post.php?post=52514&action=edit
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/11/klimaattop-marijke-van-duin/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/10/aanloop-naar-klimaattop-met-de-raad/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/11/klimaattop-johan-van-dalen/
https://fcf4f6dd-2dc2-47c9-960c-324dad50d476.filesusr.com/ugd/b6ed6b_1ec5c12153194f95b2e06a994c635a1e.pdf
https://www.kn.nl/
https://www.kn.nl/groen/
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Vergeet niet ons Katholiek Vrouwen Café!  
 

 
Op vrijdagmiddag 19 november organiseren we weer een digitaal 
Katholiek Vrouwen Café. Gespreksleiders zijn Holkje van der Veer 
en Carlien Geelkerken, directeur van het VKMO. Mgr. De Korte en 
Laetitia van der Lans zullen spreken over de weg naar de 
bisschoppensynode van 2023. Verder zullen we kennis maken met 
Enaam Ahmed Ali, de nieuwe vrouwenvertegenwoordiger in de 
Nederlandse regerings-delegatie naar de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties. En er is aandacht voor het eeuwfeest van 
de Stichting Melania. Nodig een vriendin uit om samen te kijken. 
De laatste informatie vindt u op www.unkv.online.  
 
We werken ook toe naar een, hopelijk fysieke, bijeenkomst begin 2022 met als thema het 
nadenken, verzamelen en organiseren van onze inbreng voor de bisschoppensynode. 

 
Bezinning  
 
Uit de oproep van de religieuze leiders:  maak van deze tuin geen woestijn  
 
Vandaag, na maandenlange dialoog tussen geloofsleiders en wetenschappers, komen we 
bijeen om de bewustwording te vergroten van de ongekende uitdagingen die ons mooie 
gemeenschappelijke huis, de Aarde, bedreigen. Onze geloofsovertuigingen en spiritualiteit 
onderwijzen ons de plicht om zorg te dragen voor de menselijke familie en voor de omgeving 
waarin ze leeft. We zijn sterk onderling afhankelijk van elkaar en van de natuurlijke wereld. 
We zijn geen grenzeloze meesters van onze planeet en haar hulpbronnen.  
 
Meerdere crises waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zijn gekoppeld aan een crisis 
van ethische en spirituele waarden. Wij zijn geroepen te zorgen voor de natuurlijke omgeving 
met het oog op toekomstige generaties en hebben de morele plicht mee te werken aan de 
genezing van de planeet. We moeten deze uitdagingen aangaan met behulp van de kennis 
van de wetenschap en de wijsheid van religie. We moeten op de lange termijn denken in het 
belang van de hele mensheid. Dit is het moment om te reageren en transformatieve actie te 
ondernemen. Daartoe hebben we een raamwerk van hoop en moed nodig. Maar we moeten 
ook het ontwikkeling-narratief veranderen en de kiemen van conflicten wegnemen: hebzucht, 
onverschilligheid, onwetendheid, angst, onrecht, onzekerheid en geweld.  
 
Toekomstige generaties zullen het ons nooit vergeven als we de kans missen om ons 
gemeenschappelijke huis te beschermen. We hebben een tuin geërfd: we mogen geen 
woestijn nalaten aan onze kinderen. Wetenschappers hebben ons gewaarschuwd dat er 
misschien nog maar een decennium over is om de planeet te herstellen. 
 

 

  

  

In het kader van de wetgeving AVG willen wij u op het volgende attenderen. U heeft zich aangemeld 
voor onze nieuwsbrief. De aanmeldgegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de 
nieuwsbrief en voor uitnodigingen voor bijeenkomsten van het NKV. Wij gaan zorgvuldig met uw 
gegevens om. 

 

https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1575
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1575
https://melania.nl/melania-100-jaar/
https://melania.nl/melania-100-jaar/
https://melania.nl/melania-100-jaar/
https://www.unkv.online/kv-cafe

