
Groen Geloven en Doen! 

Micha zondag 31 Oktober 2021 

10:00 uur Goede Herderkerk 

 

U bent van harte uitgenodigd – Jong & Oud 

 

Op deze zondag willen we specifiek aandacht vragen voor het milieu. 
Wij als christenen zijn geroepen om een goede rentmeester te zijn 
voor alles op aarde. 

Er ontstaan steeds meer problemen die op allerlei manieren 
zichtbaar worden. Extreme droogte in sommige delen van de wereld 
met lokaal enorme regenbuien in andere delen. De ijskappen smelten 
steeds verder. Door het aantal mensen op aarde is er steeds minder 
ruimte voor de natuur omdat we landbouwgrond nodig hebben om al 
die mensen te voeden. Daarnaast wordt in de westerse wereld steeds 
gesproken over groei, maar ten koste waarvan? Daarnaast verloopt 
het verdelen van de welvaart echt niet eerlijk – sommigen hebben 
alles en heel veel hebben zeer weinig of bijna niets. Daarnaast wordt 
in de westerse wereld steeds gesproken over groei, maar ten koste 
waarvan? 

Natuurlijk kunnen we, als een heel klein pionnetje, al deze grote 
problemen niet zelf oplossen en dat is soms erg frustrerend. Maar 
alle kleine beetjes helpen, dus maar in het klein beginnen. 

Rondom deze zondag en deze dienst willen we proberen wat met dit 
gegeven te gaan doen. 

Op de zaterdag 30 oktober gaan we met de jeugd zwerfvuil oprapen 
en wegbrengen in een deel van Borger; onze eigen leefomgeving. 

Na de zondagse eredienst drinken we samen koffie met wat lekkers 
(Vegan – groen) 



Na het koffie drinken is er een keuzeprogramma: 

1. Wandeling en uitleg over het nieuwe natuurgebied 
Mandelanden. 

2. Met de jeugd gaan we vogelhuisjes en/of een insectenhotel 
maken (graag vooraf aanmelden bij mijzelf) 

3. Workshop over kruiden herkennen en toepassen in je eigen 
omgeving 

We sluiten deze zondag samen af met een eenvoudige maaltijd. 

KOMT ALLEN 

Peter Hoving, namens de werkgroep Groen Geloven en Doen! (mijn 
telefoonnummer en email staan achter in de Samenspraak). 


