
Niemand kan meer om de klimaatcrisis heen. Waar je 
ook kijkt of luistert, het knalt eruit. Soms ver weg met 
orkanen, aardbevingen, vuurzeeën. Soms dichtbij met 
CO2-SUV’s en stikstofvee. Meestal somber. Af en toe 
hoopvol.
En we willen wel duurzaam leven. Bijvoorbeeld de kont-
jes van een lente-ui weer in vochtige aarde steken en 
wachten tot er nieuwe lente-uien omhoog komen – 
maar of dat genoeg is?

In onze ecologische crisis is het de hoogste tijd voor 
Groene Theologie.
Trees van Montfoort schreef haar ‘her-
bezinning in denken doen én geloven’. Haar boek werd 
uitgeroepen tot het beste theologische boek van het jaar 
2019. 
Zij neemt ons mee op zoek naar een nieuwe verbinding 
tussen duurzaamheid en geloof.

Met verdere medewerking van:
Marjolein Tiemens-Hulscher (bioloog, oprichtster van Groen 
Geloven https://groengeloven.com, voorzitter Werkgroep 
Theologie, Kerk en Duurzaamheid)
Kees van der Zwaard (dagvoorzitter).

GROEN DENKEN, DOEN EN GELOVEN
Studiedag over Groene Theologie

Waar  
Johannescentrum 
Moezeldreef 400 | Utrecht-Overvecht
Wanneer
29 februari 2020 | 10.00 – 16.00
Aanmelden
janskerkgemeente.nl
Toegang
€ 20,- inclusief biologische lunch

Johannes 
centrum 
gemeente

met Trees van Montfoort



inloop
opening – dagvoorzitter Kees van der Zwaard  
‘crisis en duurzaamheid, vanuit ecologisch en gelovig perspectief’ – 
Marjolein Tiemens-Hulscher
korte quiz ecologische voetafdruk 
koffie en thee  
‘Een nieuw Bijbels perspectief op duurzaamheid, exegetische noties 
en hermeneutische vragen’ – Trees van Montfoort 

biologische lunch 

eens – oneens – weet niet: een stellingenspel
‘Schepping uit de diepte, over de eco-theologie van Catharine Keller’ 
– Trees van Montfoort
vragenkwartier
afsluiting studiedag – Kees van der Zwaard
nazit met een drankje  

PROGRAMMA 
vanaf 10 uur
10:30 - 10:45
10:45 - 11:30

11:30 - 11:40 
11:40 - 12:00
12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:15
14:15 - 15:15

15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45
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