
PROGRAMMA
HOOFDPROGRAMMA KERKZAAL

  MIDDAG: 12:00 - 17.00           

Zowel voor als na de lunchpauze 
geldt een keuzeprogramma. 
Maak een keus uit het aanbod van 
proeverijen of volg een college.

Zie pagina 4 tot 6 in dit program-
maboekje voor het totale aanbod. 

Proeverijronde 1 : 12.00 - 12.20
Proeverijronde 2 : 12.30 - 12.50

College 1 : 12.00 - 13.00
Reinier van den Berg //  
Rentmeesters gevraagd

Lunchpauze 13.00 - 14.00
geheel vegetarische lunch.

Proeverijronde 3 : 14.00 - 14.20 
Proeverijronde 4 : 14.30 - 14.50

College 2 : 14.00 - 15.00 
Trees van Montfoort //  
Groene Theologie

Plenaire afsluiting  
met Dorina Nauta : 15.00 - 15.45 
Ervaringen van deelnemers.  
Uitreiking van het ‘plastic  
kunstwerk’. Muzikale afsluiting. 

Netwerkborrel : 15.45 - 17.00
Je bent van harte uitgenodigd 
voor een hapje en een drankje.  

  OCHTEND: 10.00 - 12.00                    

Opening // Overdenking en 
gebed door Dom Bernardus 
Peeters, abt van Abdij Konings-
hoeven. Met muzikale bijdrage 
van Cellist Luca Genta. 

Trees van Montfoort // Theoloog 
en auteur van het boek Groene 
theologie. Trees spreekt over 
ecologische gerechtigheid: wat 
zegt de Bijbel over onze zorg en 
omgang met de schepping? 

Reinier van den Berg // Bekend 
geworden als weerman bij het 
RTL-nieuws. Reinier deelt zijn 
kennis over, en passie voor  
klimaat, milieu en duurzaamheid.

Nicky Kroon // Startte met haar 
zus Het Zero Waste Project  
wegens gebrek aan toegan- 
kelijke informatie over leven zon-
der (plastic) afval. Het verhaal van 
Nicky over een leven zonder afval. 

Lydia van Maurik // Muzikant, 
songwriter en zangeres. Daar-
naast is Lydia initiatiefnemer 
van de Bokkenbunker, een biolo-
gische melkgeitenhouderij waar 
geitenbokjes een bokwaardig 
bestaan geboden wordt. 

Pauze

Extra: gebedsd
iensten



OVERZICHT PROEVERIJEN
STEL JE EIGEN PROGRAMMA SAMEN

  COLLEGES  

12.00 uur Reinier van den Berg // Rentmeesters gevraagd //  
College onder leiding van Reinier van den Berg over de vraag: 
Wat is de toekomst van onze planeet? En is het tij te keren? 

14.00 uur Trees van Montfoort // Groene thelogie // Gods  
verbondenheid met de schep ping is als een rode draad in de 
Bijbel. Wat betekent dit voor onze rol als mens?

  PROEVERIJEN  

1. Kansen voor kerktuinen  // Een andere manier van tuinieren bij de 
kerk. Want ook de kerktuin kan iets laten zien van Gods schepping. 

2. Kaasproeverij met groene trappistenbroeders // Proef 
ambachtelijke trappistenkaas en ontdek waarom de monniken 
van abdij Koningshoeven kiezen voor een duurzame levensstijl. 

3. De GroeneKerkentest // Ontdek hoe groen jouw kerk is en 
welke groene stappen geschikt zijn voor jouw kerk! 

4. Beleggen met Boaz // Wat kun je van de Bijbelse Boaz kunt 
leren over omgaan met geld? Interactieve sessie over 
duurzaam beleggen en investeren. 

5. Scheppingsliederen // Doe mee aan het projectkoor o.l.v. Lydia 
van Maurik. Je leert een nieuw lied en ontdekt hoe je zelf een 
scheppingslied kunt vinden of componeren. 

6. Een leuker leven zonder plastic // Nicky Kroon van het Zero 
Waste Project leert je hoe je je verbruik van plastic kunt 
reduceren. Alleen ronde 1 & 2. 

7. God in de supermarkt // Interactieve workshop waarin 
je ontdekt hoe jij je mandje kunt vullen met duurzame 
boodschappen. 

Kruis jouw 4 Groen Geloven toppers aan en kom proeven! 
Voor locaties zie pagina 7.



8. Creatief met afval // Laat je inspireren door het voorbeeld van 
Indonesische vrouwen die creatief aan de slag zijn gegaan  
met afval. 

9. Duurzame mobiliteit // Van A naar Groen! Welke stappen kun jij 
zetten om je ‘groener’ voort te bewegen? Buurauto is aanwezig 
met een aantal electrische auto’s! 

10. Van God is de aarde // Maak kennis met de nieuwe brochure 
voor kerken ‘Van God is de aarde’ o.l.v. de werkgroep 
Theologie, Kerk en Duurzaamheid.  

11. Micha Cursus // Ontdek de vernieuwde Micha Cursus, deel 
inspiratie en ga aan de slag met praktische oefeningen. 

12. Stadswandeling Zwolle // Op pad met Wim Eikelboom van 
A Rocha Zwolle. Laat je verrassen door de onverwachte 
stadsnatuur. Let op: de wandeling is van 13.45 tot 15.00 uur. 
Vertrek vanaf de hoofdingang. 

13. De verticale tuin // Haal je tuin naar binnen! Ontdek de 
gunstige effecten van tuinieren op hoogte. 

14. Klimaatkapel bouwen // Ontwerp met een architect, een 
ontwerper en een theoloog een klimaatkapel; een plek van 
bezinning, verbinding en verandering. 

15. Haal meer uit de zon! // Stel al je vragen over zonne-energie 
en wat er komt kijken bij installatie van zonnepanelen op je 
woning of kerkgebouw. 

16. Kerk: tent of monument? // Interactieve sessie over de zin en 
onzin van duurzame kerkgebouwen. 

17. Een geloofwaardig verhaal // Hoe vertel je je duurzame verhaal 
op een manier die impact heeft? 
 

18. Eten uit je moestuin // Ontdek hoe je kunt starten met een 
moestuin en hoe je je moestuin (verder) kunt vergroenen. 

19. Energiezuinig wonen // Krijg inzicht in je energieverbruik en 
ontdek welke stappen jij kunt zetten om je  huis te vergroenen. 

20. Kliederklooster // Doe inspiratie op voor duurzaam kinderwerk 
voor zondagsschool of kinderdienst.



OVERZICHT PROEVERIJEN
WAT KIES JIJ?

  PROEVERIJEN  

21. Klimaatmadonna // Bezinning in de Stiltetuin aan de hand van 
het beeld van Maria, gemaakt van afval door de Dominicaanse 
kloostergemeenschap en buurtbewoners. 

22. Energieneutraal wonen // De ‘duurzaamheidsmakelaar' legt uit 
hoe je je huis energieneutraal kunt maken zonder dat dit grote 
investeringen vraagt. 

23. Bakken met streekgranen // Brood bakken met de ‘Franse slag’ 
met biologisch graan van de molen. Alleen ronde 3 & 4. 

24. Stilteruimte en gebedsmoment // Ruimte voor gebed, 
meditatie of het opsteken van een kaarsje in de Mariakapel. 

25. Groen Gekleed // Maak kennis met eerlijke en duurzame 
kleding. Let op: Proeverij bij Echt Sjaan op 5 minuten 
loopafstand. Verzamelen aan voorzijde klooster.  
Adres: Assendorperstraat 111.

EXTRA

Hele dag// Bezichtig de 
klimaatmadonna in de Stiltetuin.

Twee korte gebedsdiensten // in 
de Mariakapel (in de kerkzaal). 
13.00 en 15.30 uur. 

Netwerken? // Gebruik het vraag 
& aanbod bord in de zuilengang. 

Kerkzaal



PLATTEGROND
PROEVERIJEN & COLLEGES

 21 

 22 

 24 

 20 

 12  25 

 10  17   7   16 

 15 

  4  

  3  

  11  

  8  

  6    5   23 

  1  

 13 

 14 

 18 

 19 

  9  

  2  

 COLLEGE’S  

Derde 
verdieping

 19 

Tweede 
verdieping

Parkeerterrein

Tuin

Stiltetuin

Kerkzaal

Voorzijde

wc

wc


