
Deze folder geeft een overzicht van de zes 
‘groene websites’ die de Raad van Kerken 
in Nederland beheert. Elke site biedt 
inspiratie, ideeën en praktische tips voor 
een duurzame en zorgzame omgang met 
de schepping. Zo komen spiritualiteit en 
duurzaamheid bij elkaar.

Groene websites 
van de Raad van Kerken

• kerkenmilieu.nl

• groenekalender.nl

• inspiratie-tuinen.nl

• sameneerlijketen.nl

• scheppingvieren.nl

• symbolischschikken.nl

Raad van Kerken in Nederland

Kon. Wilhelminalaan 3

3818 HN Amersfoort

033 4633844

www.raadvankerken.nl

rvk@raaadvankerken.nl

Groene bondgenoten
groenekerken.nl
laudato-si.nl
sdo.doopsgezind.nl
arocha.nl
groengelovig.nl
michanederland.nl

Inspiratietuinen
www.inspiratie-tuinen.nl
Deze website verenigt de websites 
kloostertuinen.nl en kerktuinen.nl. 
Een kloostertuin biedt inspiratie voor 
voedsel voor de ziel en het lijf door 
de inrichting en beplanting. Voor 
wie op zoek is naar stilte, verdieping 
en zingeving en een zorgvuldige 
omgang met mens, natuur en milieu. 
Daarnaast wordt inspiratie geboden 
voor het inrichten van de grond 
rond kerkgebouwen om zo geloof, 
zorg voor de aarde en gastvrijheid 
met elkaar te verbinden. Denk 
aan de aanleg van een pluktuin, 
stiltetuin, gedachtenisborder of 
een verhalentuin. Je vindt er ook 
bijzondere kerk- en kloostertuinen die 
openbaar zijn om inspiratie door te 
geven. 



Schepping vieren
www.scheppingvieren.nl
Een site vol verhalen en gebeden, 
liederen en rituelen. Bedoeld om 
jou en anderen te inspireren in 
doen en laten, om vrij te gebruiken 
in vieringen en bijeenkomsten, en 
voor persoonlijke bezinning. Het 
materiaal komt uit verschillende 
geloofstradities en vormen van 
spiritualiteit die verbonden zijn met 
het ritme van de natuur, de zorg om 
de aarde en haar bewoners.

Symbolisch schikken
www.symbolischschikken.nl
Onze cultuur kent veel symboliek, die extra 
betekenis kan geven aan de aankleding van 
religieuze vieringen. Een schikking van bloem en 
groen uit het seizoen, kan een diepere betekenis 
en zorg voor de aarde overbrengen bij thema’s 
of (christelijke) feest-en gedenkdagen, binnen en 
buiten de kerk.

Kerk en milieu
www.kerkenmilieu.nl
Informatie over de vele initiatieven 
die te maken hebben met de zorg 
voor de schepping. Op de website 
staan artikelen, columns en een 
activiteitenkalender met betrekking 
tot verdieping en bezinning rond 
duurzaamheid en geloof. 

Groene kalender
www.groenekalender.nl
Vieren of gedenken, in alle rust of gezamenlijk 
met elkaar. Laat je inspireren door spirituele 
teksten, symboliek van bloemen en kruiden, 
bloemschikkingen en smaakvolle recepten. 
De data van de kalender bestaan uit vier- en 
gedenkdagen, met name uit de christelijke 
traditie, aangevuld met hedendaagse 
thema’s zoals onder meer wereldwaterdag, 
wereldvoedseldag en duurzame dinsdag.

Samen eerlijk eten
www.sameneerlijketen.nl
Deze website met duurzame recepten per 
seizoen en perioden van het kerkelijk jaar, is een 
handreiking om de zorg voor de aarde in praktijk 
te brengen bij het bereiden van voedsel. Recepten 
zijn met zorg samengesteld met groenten en fruit 
passend bij het seizoen en zoveel mogelijk uit de 
eigen omgeving. Sober en smakelijk.


