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Tien predikanten en kerkleden stuurden 25 januari 2021, een open brief aan de

Protestantse Kerk in Nederland over duurzaamheid. Trees van Montfoort is een van de

ondertekenaars: 'Wat mij enorm aanspreekt is dat het woord "bekering" erin voorkomt.

Daar zal het werkelrlk om moeten gaan. Een ommekeer van denken, van spreken en

handelen. Niemand kan meer zeggen: het zal m1n ttld wel duren.'

Sybrand van Dijk

d m ie open brief is opgesteld door de

$ $ groeR rondom Koos van Noppen.

M Sr- Janse, Bert de Leede, Paul

Schenderling en Jacques Schenderling zijn

actieve leden ervan. Ze hebben anderen ge-

vraagd mee te ondertekenen, onder wie mij,'

legtTrees rit.Zlj is de schrijfstervanGroe-
ne theologie dat in 20 19 werd verkozen tot het

beste theologische boek.'Maar daar is mijn
zoektocht naar duurzaamheid niet mee be-

gonnen,' vertelt de auteur gedreven.

Als tiener zette tees zich al in voor een

beter miiieu. 'Ook toen was die zorg et.

Maar nu zijn we echt op een kantelpunt

gekomen.Je ziet overai om je heen hoe

hard het gaat. Niet alleen de klimaatveran-

dering. De ineenstorting van de aantallen

insecten, de grote ontbossingen in Latijns-
Amerika, de onvoorstelbare verschraling

van de biodiversiteit. We zullen nu echt

heel erg moeten veranderen. Die urgentie

wordt overal gevoeld. Jongeren staan voor

een duurzame wereld op de bres. Het is
een breed gedragen beweging.'
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'Nee, in de kerk lijken we met andere

dingen bezig.'

Dus ligt er nu een open brief aan de sy-

node. Dat het de hoogste tijd is om actie

te ondernemen voor het milieu. De tijd
van reflectie, onderzoek en nadenken is

echt voorbij.
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Toen Trees theologie ging studeren, was
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het voor haar nog niet zo duidelijk dat dit
met een duurzame wereld te maken zou

kunnen hebben: 'lIet waren eigenlijk
twee gescheiden interesses.'Totdat ze in
de jaren 2007-2013 zitting nam in het

bestuur van de Vrouwensynode. Dat or-
ganiseerde bijeenkomsten over'Vrou-
wen, geloven, geld en groen' met bezin-
ning op milieuvraagstukken: 'Toen vroeg

ik mij af of er vanuit de theologie ook iets

over dit onderwerp te zeggen zot zijn.'

In de jaren tachtig hebben de kerken een
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grote maatschappelijke en politieke be-

trokkenheid getoond. llet was de tijd van

het Conciliair Proces voor gerechtigheid,

vrede en heelheid van de schepping. Ve-

len hadden in die jaren het misschien nog

bekende regenboogsjaaltje.

'Maar die beweging werd toch vooral als

Iinks gezien. Binnen de meer orthodoxe

vleugel was zelfs verzet. Die vonden dat

het over geestelijke zaken moest gaan en

de politiek hoort daar volgens hen niet bij.

Zo dachten ze toén. Later werd het conci-

Iiair proces overvleugeld door de vredes-

beweging. Zo is het milieuvraagstuk bin-
nen de kerken helemaal weggezakt.'

Door zich in geloofsvragen rondom duur-
zaamheid te verdiepen ontdekte Trees dat

in het buitenland al veel meer daarover

was nagedacht: 'Bij ons was er bijna nietsl'

Het bracht haar ertoe om zelfonderzoek

te doen en workshops te geven: 'Daarbij

stond en staat telkens centraal dat we echt

anders over God en het verbond moeten

spreken. Je ziet dat de aandacht telkens

uitgaat naar het verbond tussen God en

de mens, tussen God en het individu,
God en de mensheid, maar dat is slechts

een déél van het verhaal. God sluit een

verbond met alle levende wezens en met

de hele aarde, volgens Genesis 9.'

Met name dat besef, dat het God om de

hele schepping te doen is. mist Trees in

de kerkelijke documenten: Je vindt het

gewoon nauweli;'ks terugl Neem Kerk
2025, daarín is duurzaamheid geen the-

ma. Het komt als onderwerp ter sprake

onder het kopje vluchtelingen in het pro-
gramma van Kerk in Actie. Dat er meer

vluchtelingen zullen komen door kli-
maatverandering.'

Van Montfoort ziet wel een verschil tus-

sen het officiële spreken van de PKN en

de basis van de kerk: 'Ik werd door een

ouderling gebeld. Hij uitte zijn verbazing

over de minimale aandacht voor duur-

zaamheid. Ik heb hem aangeraden via zljn
classis zijn zorgen te delen. De classes

zijn, samen met de kerkenraden en de sy-

node, toch de bestuursorganen van de

kerk. Daarin leeft de vraag wel.' Dat is

ook het mooie van de open briei die is

ondertekend door mensen uit allerlei ge-

ledingen van de kerk.
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Toen de visienota Van tJ is de toekomst

verscheen, bleek de inbreng van de clas-

ses invloed te hebben gehad. In dat stuk
Iigt de focus wel op de schepping in haar

vol1e breedte. E,r wordt gesproken over

meczuchten met de schepping en o\ er

zorg dragen voor de schepping.
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ln Gt'ucne thutlogie beschriift Trees van

.\4ontfoort hoe het antropocentrisme r an

de gangbare theologie de omgang met

onze leefwereld heeft geschaad. AIs Cod
alleen een verbond tnet de mens sluit,
dan staat al het andere daaraan ten dien-
ste. De aarde en haar schatten verworden

tot niet meer dan hulpbronnen voor de

mens. 'Maar wij mensen ziin opgenomen

in het verbond van God met de hele

schepping. Mensen staan niet boven het

geheel, wij zijn deel van het geheel.

En dan ligt daar nu het beleidskader voor
het Dienstencentrun, De toekomst open

tegemnet, en wat zie je? Duurzaamheid is

totáál geen thema. Werd het in Kerk
2025 tenminste nog als onderwerp ge-

noemd en in Van, (J is d,e toekom.r/ wel seri-

eus genomen, nu is het slechts "een mo-
gelijk onderwerp". En weer in verbon-

denheid met vluchtelingen. llet zou echt

het hoofdthema moeten zijnl
Het beleidskader is slechts ten dele op de
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visienota gebaseerd. Eigen onderzoek
naar wat "de plaatseiijke gemeentes" no-
dig hebben, heeft een veel grotere in-
breng. Het Dienstencentrum spreekt ma-

nagementstaal. Er moet een organisatie
draaiende worden gehouden. In De toe-

komst open tegemlet wil men wel reflectie

en onderzoek naar duurzaamheid, maar

dat is eigenlijk een diplomatieke manier

om "nee" te zeggen.'

Dat was de trigger om de brief aan de sy-

node te schrijven. 'Er hangt een nicoti-
nelucht omheen' staat er in de open brief.
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tees: 'Dat vond ik een sterk beeid. De

tabaksindustrie blijft maar zeggen dat er

meer onderzoek nodig is terwiji de bewij-

zen dat roken kankerverwekkend is,

overweldigend zijn. Het is een pittige
brief. Omdat het nu echt de tijd is. We

kunnen niet wachten. En als je de jonge-

ren zo serieus wilt nemen, zoals het be-

leidskader zegt. dan kun je het milieu
niet blijven negeren. fuist zíj dringen aan

op actie.

De brief had best nog pittiger gekund.

Covid-19 is mede veroorzaakt door onze

omgang met dieren. H.et httergoaernm.en-

tal Platform on Biodiaersity and, Ecosystem.

Seraices, de organisatie van de Verenigde

Naties die zich bezighoudt met biodiver-
siteit, heeft een rapport gepubliceerd over

de coronapandemie. Die heeft dezelfde

oorzaken ais de afname van de biodiver-
siteit, zeggen zlj:het gebruikvan land

voor steeds meer bebouwing, asfalt en

veeteelt, waardoor er steeds minder
ruimte is voor dieren in het wild. Corona
is een zoónose, een ziekte die van dier op

mens overspringt. En als wij onze om-

gang met de aarde niet veranderen, zrl-
len die ziektes steeds meer voorkomen.

We zijn inmiddels uitgenodigd door het

Dienstencentrum voor een gesprek met

de teamleider Binnenlands Diaconaat en

twee mensen van de synode. Die urgen-

tie moet echt gevoeld worden. En dan

wei de urgentie voor duurzaamheid in
eigenlijke zin en niet zoals De Reuver in
Trouw zegt: "We herkennen de urgentie
van het onderwerp. De essentie van dit
rapport gaat juist over een duurzame

toekomst van de Protestantse Kerk." Zo
is duurzaamheid een leeg containerbe-

grip.'

De tekst adn de open brief staat onder andere oi;
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