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'Laat ons barmhartig zijn voor ons
gemeenschappelijk huis'
Paus Franciscus heeft in 2016 een achtste werk van barmhartigheid toegevoegd aan de zeven
werken die reeds bestonden. Het is een modern nieuw werk van barmhartigheid voor onze
huidige tijd. Waar gaat het om bij dit achtste werk:
nederig het kwaad erkennen dat wij de aarde berokkenen
te beseffen dat wanneer wij de aarde kwaad doen, wij de arme kwaad berokkenen en
degenen die nog niet geboren zijn
de werken vervolledigen met het behoud van het gemeenschappelijk huis, institutioneel en
persoonlijk.
Sinds 25 maart is Gerthe Lamers, bestuurslid van de Beweging, ambassadeur bij de
Nederlandse tak van Stop Ecocide. Juist vanwege compassie voor de aarde ondersteunt ze
deze belangrijke beweging. Paus Franciscus is één van de internationale ambassadeurs van
Stop Ecocide.
De Stop Ecocide Foundation voert een internationale campagne om van ecocide een misdaad
te maken, waardoor er strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaat voor belangrijke
besluitvormers. Op deze manier kunnen de kostbare ecosystemen van de Aarde worden
beschermd en in staat worden gesteld om te herstellen. Deze wet creëert de basis voor een
leefbare wereld.
Wil je meer weten wat ecocide is, lezen waar Stop Ecocide voor staat en aardebeschermer
worden:
https://www.stopecocide.nl/

Initiatiefnemer van Stop Ecocide
Polly Higgins, een Britse advocaat, is in 2017 gestart met de Stop Ecocide campagne. Daarvoor
timmerde ze al aan de weg om het onderwerp op de internationale agenda te krijgen. Ze hield in
2015 een interessante TED-talk aan de Universiteit van Uppsala.

Het onderwerp houdt vele denkers, kunstenaars en
schrijvers bezig.
Zie het werk van de
Nederlandse fotograaf Kadir
van Lohuizen. Zijn laatste
fotografie-project, ‘After us
the Deluge’, gaat over de
gevolgen van de stijging van
de zeespiegel. Zoals hij zegt:
‘Het is vijf over 12’.
Een ander boek dat inzicht
verschaft in de ideeën over
een leefbare toekomst is van
de Amerikaanse auteur
Charles C. Mann ‘De
Tovenaar en de Profeet’.
William Vogt en Norman
Borlaug ontwikkelden in de
vorige eeuw concurrerende blauwdrukken
op basis waarvan instellingen wereldwijd
nog steeds milieuvraagstukken analyseren.
Vogt ontwikkelde de basisideeën voor de
moderne milieubeweging: de overtuiging dat
de mensheid, als ze haar consumptie niet
drastisch vermindert met haar groeiende
aantallen en begeert, het ecosysteem van
onze planeet zal overweldigen. Hij is de
Profeet.
Berlaug is de man die symbool kwam te
staan voor het ‘techno-optimisme’: het idee
dat wetenschap en techniek ons, mits juist
toegepast, uit de brand kunnen helpen. Zijn
onderzoek leidde tot de ‘Groene Revolutie’
in jaren 60 van de vorige eeuw. Borlaug is
de Tovenaar.
Twee visies die lijnrecht tegenover stonden
en staan.
Een lezenswaardig boek.

Predikant Trees van
Montfoort schreef het boek
‘Groene Theologie’. Het
boek biedt een overzicht en
analyse van de
hedendaagse ecotheologie.
Zij vraagt zich af of het
vanzelfsprekende
mensgerichte wereldbeeld niet aan een
herbezinning toe is in denken, doen en
geloven.
Op dit moment staat de
schrijver en filosoof Roman
Krznaric in de belangstelling.
Hij is een groot voorstander
om bij de beslissingen die
worden genomen mee te
laten wegen ‘wat zijn de
gevolgen voor de volgende
generatie?’. Zijn boek heet niet voor niets
'De Goede Voorouder'.
Bij presentaties eindigt hij vaak met een
meditatie-oefening:
Doe je ogen dicht en denk aan een kind dat
je dierbaar is. Een nichtje, een buurjongen,
je eigen kind. Bedenk hoe zijn of haar
gezicht er nu uit ziet. Nu is het dertig jaar
later. Hoe ziet hij eruit? Met wie praat zij?
Wat doet hij? Vervolgens reis je nog verder
vooruit in de tijd. Stel je het gezicht voor als
het kind negentig is. Bedenk je hoe hij,
omringd door geliefden, een baby in zijn
armen krijgt. Een eerste achterkleinkind.
Wat voor wereld ziet hij als hij uit het raam
kijkt?
Langetermijndenken is te oefenen!

Andere tips
Op verschillende manieren wordt aandacht geschonken aan dit onderwerp, zoals in Vught.
Daar wordt sinds 19 maart iedere vrijdag vanaf vijf voor twaalf (11.55 uur) in 15
achtereenvolgende afleveringen (van 30 minuten) de tekst van de ecologische enclyckiek
Laudato sí integraal voorgelezen. Wil je kijken: https://www.youtube.com/watch?v=mLs4PAczDs
Er zijn veel organisaties die interesante informatie te bieden hebben over dit onderwerp, we
noemen er twee:
1. Kerk en Milieu - duurzame omgang met de schepping
https://kerkenmilieu.nl/
2. Stichting Leven met de Aarde - spiritueel, ecologisch, sociaal, economisch
https://levenmetdeaarde.nl/

9-weekse online Mindful
Zelfcompassie Training

Harriët Messing van Re-Minding Training & Coaching geeft
vanaf 19 april 2021 een online training die bestaat uit negen
maandagavonden en een zaterdagmiddag in Mindful
Zelfcompassie: hoe vriendelijk en aandachtig om te gaan met
onze eigen imperfectie en onze lastige emoties.
Meer informatie over de training, data en de kosten vind je op
https://re-minding.nl/trainingen/mindful-zelfcompassie/
Bij aanmelding graag vermelden: via BvB (Beweging van Barmhartigheid).

Één van de doelstellingen van de Beweging is elkaar inspireren en motiveren. Heb je nog tips
geef ze door aan het secretariaat van de Beweging en wij zorgen ervoor dat het weer gedeeld
wordt met elkaar: secretariaat@barmhartigheid.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretariaat@barmhartigheid.nl toe aan uw adresboek.

