
Onderwerp: Uitnodiging Leven met de Aarde 20 jaar

Geachte leden van het College, Gemeenteraadsleden, fractievolgers,

Wellicht ten overvloede stuur ik u (nogmaals) het maandprogramma bij het 20 jarig jubileum van 
St Leven met de Aarde.
Al die jaren hebben we vooral gewerkt vanuit de gemeente Oude IJsselstreek, hoewel er ook 
bestuursleden zijn in Zoetermeer, Groningen en Losser.
Wij beseffen dat wat Leven met de Aarde vraagt en doet, vaak niet makkelijk is, maar toch blijven 
we doorgaan en hopen op moed tot veranderen in alle bestuurslagen, ook in de gemeente. We 
weten dat iedereen stinkend haar best doet, maar onze cultuur en mindset veranderen, dat is 
geen eenvoudige opgave. De oude economie zit nog overal met ons verweven. Veranderen kan, 
zo lijkt het, alleen in kleine stapjes. Vooral omdat niet alle inwoners op gelijk tempo en gelijk 
niveau meedenken is dat toepassen van kennis uitermate moeilijk.
Op de eerste dag van juli willen we deze week donderdag de vraag "Hoe willen wij leven" weer uit 
de kast halen. Twee jaar gelden hebben we n.a.v. die vraag een brief gezonden naar mevrouw 
Ankersmit, wethouder in Oude IJsselstreek. Die brief is in een gesprek vooral geïnterpreteerd als 
"energietransitie"- brief, maar duurzaamheid is natuurlijk meer dan energietransitie. Het is 
vooral betrokkenheid en participatie, een dienstbare opstelling om het geheel te versterken. Wij 
komen tot zeven aanbevelingen, die wij graag niet in de doofpot stoppen.

Doet u mee? van Harte Welkom!
U bent Welkom om op 3 juli naar de opening te komen. Deze is met Dorine van Norren, mede 
auteur van de ingezonden brief trouw 28 juni 2021: https://www.trouw.nl/opinie/neem-rechten- 
voor-natuur-op-in-de-grondwet~baf6a279/ Wij hebben die speciaal op zaterdagmiddag gepland, 
zodat geïnteresseerden kunnen komen.

Neem rechten voor natuur
op in de grondwet | Trouw
Mensenrechten speelden een hoofdrol 
in de uitspraak die Shell dwong de 
CO2-uitstoot te verminderen, in lijn 
met het akkoord van Parijs. In deze 
zaak moest aangetoond worden dat 
het bedrijf mensen ... 
www.trouw.nl

Graag aanmelden i.v.m. corona. Dit kan door een mail te zenden naar levenmetdeaarde@live.nl. 
Wij hopen u te zien, en wellicht heeft u vrienden kennissen, familie, die het ook fijn vinden om 
verder te kijken, ook in de gemeente zijn we tenslotte allemaal wereldburgers.

Met hartelijke groeten
namens het bestuur van St Leven met de Aarde,

Lies Visscher (secretaris)
0653464642
www.levenmetdeaarde.nl





Brief aan het College van Burgemeester en wethouders Oude IJsselstreek
Van Stichting Leven met de Aarde
Warmseweg 22
7075 EL Etten
tel 0315-341052
06-53464642

juni 2019

Geacht college, geachte mevrouw Ankersmit,

Een energiedeskundige zei: "de energietransitie gaat over het reduceren van CO2, maar 
het moet ook gaan over transparantie en energiedemocratie."

l.Transparantie is bij alle aspecten van het leven belangrijk. Alleen zo, als de wensen, 
plannen en behoeften van ieder duidelijk zijn, en hoe die verwezenlijkt worden, kan 
ieder mens zijn persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Vooral een 
gemeenschappelijk doel vanuit kennis en inzicht zou helder moeten zijn. In de 
individualiserende samenleving is de kunst om dat te doen heel belangrijk. Vanuit het 
eigen Zijn, er Zijn voor de ander en het geheel, zonder gekonkel, achterkamertjes, 
deelbelangen en noem maar op.
Zo zou de gemeente kunnen werken aan meer transparantie voor energie: waar komt 
mijn energie vandaan en wie gebruikt die energie, welke invloed heeft de gebruiker 
exact op de energie die hij wil afnemen en hoe kan dat samen met anderen?

Hoofddoel van de geoweek en het rivierduinfestival is meer aandacht voor het 
landschap en de manier waarop wij daar wllen leven. Stichting Leven met de Aarde 
heeft daarbij natuurlijk haar doelstelling voor ogen, waarin Spiritualiteit, Ecologie, het 
Sociale en Economische als een heelheid samen gaan.

In de Workshop "Hoe willen wij in de Rivierduinen Leven, Omdenken", gehouden op 2 
juni in HodgeSpodge te Silvolde is een aantal punten naar voren gekomen die wij sterk 
onder uw aandacht willen brengen.

2. Een heldere juridische en bestuurlijke scheiding tussen gemeenschappelijk 
eigendom en privé-eigendom is niet voldoende: het eerste moet actief worden 
beschermd van het tweede. Het gemeengoed, bijvoorbeeld in de vorm van kleine oude 
bosjes en rivierduinen, moet actief worden beschermd en gevierd. Praktisch gezien 
betekent dit bijvoorbeeld dat de gemeente zeer voorzichtig te werk moet gaan bij de 
verkoop van gebieden aan private individuen. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat 
een gekoesterd communaal plekje door tekoopstelling haar sociale rollen niet meer 
kan vervullen.
Ons is duidelijk geworden dat sommige aspecten van voornoemde transacties niet 
voldoende aan dit criterium beantwoorden.



3. Er is goede informatievoorziening nodig vanuit onafhankelijke wetenschap. 
Informatie is nu vaak eenzijdig gekleurd ten dienste van een bepaalde doelgroep. De 
gemeente zou er actief op toe kunnnen zien, dat wat rondgaat in de gemeente, alle 
mondelinge en schriftelijke informatie en uitwisseling, berust op waarheid, en dat die 
actief wordt gecommuniceerd. Deze communicatie kan in de vorm zoals beschreven bij
3. Het geldt voor alle betrokkenen, inwoners. Een voorbeeld: De Raad van State, heeft 
het belabberde omgaan met gegevens over de locatie van het streekziekenhuis 
Slingeland niet naar voren gebracht. Daardoor is het instrument "Ladder voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling" volledig krachteloos. Gemeenschappelijke kennis 
brengt ons in een positie van gedeeld belang, met heldere criteria voor 
duurzaamheidsaspecten.

4. De gemeente zou zichzelf als een vereniging kunnen gaan zien. Alle inwoners zijn lid 
van de vereniging, en wat in de straten en wijken gebeurt is zaak van beslissen door 
iedereen. Zo kan de betrokkenheid worden vergroot, en kan men actief werken aan 
een levende gemeenschap, gebaseerd op kennis voor eenh oudbare toekomst. Zie 
hiervoor de SDG's en het werk van Conny Bergé van PepInternational. Daarbij hoort 
ook het besparen van energie door minder verbruik. D.w.z. onder andere een 
ruimtelijke ordening die gericht is op het besparen van energie en het zo goed mogelijk 
bewaren van alle groen en ruimte voor landbouw, bos met natuur.

5. De gemeente zou de voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor al haar 
burgers kunnen commniceren met de andere overheden, zodat wordt nagedacht over 
een ander systeem dan het huidige met uitkeringen en controlesysteem gebaseerd op 
wantrouwen. Dan kan een gemeenschap ontstaan, gebaseerd op volledige solidariteit 
en vertrouwen en die kan groeien.

6. Er is wel eens sprake van een "Sociale dienstplicht". Die term is misschien niet zo 
geschikt, vanwege de verplichting. Maar regelmatig iets voor anderen doen zou vooral 
bij jongeren, in relatie met ouderen, goed kunnen werken om hun eigen zingeving te 
ontdekken. TV programma's hierover geven mooie voorbeelden. Te denken valt aan 
een vak op school "sociale vaardigheden en dienstbaarheid". Nu zult u denken , dat 
kunnen wij niet regelen. Een alternatief is activiteitencentra te ontwikkelen waarin 
mensen zich kunnen ontplooien, in buurthuizen en andere gemeenschappelijke 
plekken, of bij mensen thuis op vrijwillige basis. Daar wordt geleerd en gesproken over 
wat men meemaakt en hoe men iets kan verbeteren Van daaruit krijgt het sociale 
actief vorm, als een praktische invulling van de lessen sociale vaardigheden en 
dienstbaarheid. Op die plekken kan men actief aan meningvorming doen vanuit 
gelijkwaardigheid en respect en het besef dat anderen ook essentiële behoeften 
hebben die moeten worden vervuld. Het is onderdeel van het realiseren van de SDG- 
doelen.

We erkennen grootmoedig dat er op het vlak van sociale dienstbaarheid de afgelopen 
jaren flinke sprongen vooruit zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de introductie van een 
praktisch deel in vakken gerelateerd aan maatschappijleer. Desondanks zien we dat er 
zich nog steeds een systematisch probleem voordoet tussen de jongere generatie en 
onze ouderen. Beide doelgroepen ervaren problemen. Jongeren zijn op zoek naar 
inspiratie, bijvoorbeeld in de vorm van rolmodellen. De functie van richtinggever wordt 
op dit moment niet door onze ouderen vervuld. In plaats daarvan zijn jongeren in hoge



mate gevoelig voor de populaire cultuur, waarbinnen de rolmodellen supersterren zijn. 
Dit geeft een weinig subtiel en eenzijdig beeld van wat het betekent om een geslaagd 
mens te zijn. Aan de andere kant ervaren veel ouderen een diepe eenzaamheid en 
behoefte aan menselijke interactie. Een analyse van dit probleem binnen de praktische 
grenzen van deze brief kan geen recht doen aan haar complexiteit, en deze taak zal ik 
hier dan ook aan me voorbij laten gaan. Wel lijkt het ons gezond voor de gemeente een 
actief-faciliterende rol aan te nemen.

7. Normen en waarden van openheid en vriendelijkheid, tijd hebben voor elkaar, 
zouden zelfs ook vanuit het gemeentehuis nog actiever kunnen worden getoond. Wij 
denken aan de aanpak in Schagen, waar de wethouder Economische zaken tegelijk ook 
wethouder voor geluk is. Wij denken aan het werk van de "Gelukscentrale"met o.a. 
Michiel Hobbelt.
In feite is de grondslag van onze (christelijke) cultuur ook daarop gebaseerd, 
gelijkwaardigheid en recht en respect in dienstbaarheid. Die dienstbaarheid wordt 
mooi beschreven in het werk van Dorine van Norren: "Development as Service". Het 
zou goed zijn daar meer over na te denken en er criteria bij te bedenken waar ieder 
zich op richt. Daarbij hoort het opnemen van de Natuur en de Aarde in de grondwet. 
Onze gemeente zou daar een actieve houding voor kunnen ontwikkelen. Het past bij 
het realiseren van een circulaire economie en het weer naar achteren brengen van 
"Wereldovershootday".

Onze gemeentesecretaris weet alles van "Wereldovershootday". Het zou goed zijn als 
de gemeenteraad ook weet welke impact haar besluiten voor de gemeente heeft op 
deze dag. Daar bij al haar beslissen rekening mee houdt.

Wij vragen u om aandacht voor transparantie en democratie, gemeenschappelijk goed, 
informatie en waarheid, samen verantwoorderlijk zijn, een Onvoorwaardelijk 
Basisinkomen, dienstbaarheid in gelijkwaardigheid, aandacht voor geluk en zingeving 
bij het terugdringen van “Wereldovershootday”.

Wij hopen u regelmatiger te spreken en te ontmoeten in onze zoektocht en het 
realiseren van onze doelen.

Wij danken u voor u belangstelling voor het Rivierduinfestival en uw betrokkenheid op 
6 juni tijdens de informatieavond.

Met hartelijke groet

Bestuur van Stichting Leven met de Aarde,

Lies Visscher-Endeveld

Warmseweg 22 
7075 EL Etten 
Tel 0315-34102 
06-53464642



programma Jubileummaand juli 2021 St Leven met de Aarde 
Oude Ettense Kerk Oude Kerkstraat, 2 Etten

Programma ter gelegenheid van 20 jaar St Leven met de Aarde

De avondprogramma's beginnen om 20.00 u precies en worden rond 22.00 u afgerond. 
Kerkzaal open om 19.30 u, Voor dagprogramma's staan de tijden aangeven.

Aanmelden i.v.m. corona is nodig. Meldt u bij levenmetdeaarde@live.nl o.v.v. het tijdstip dat u er wilt zijn 
Er is een mogelijkheid om vrije giften te geven ter bestrijding van de kosten, om uw waardering te tonen.

Tijd Activiteit
juli 2021

Donderdag 1-7 
zaal open 19.30 
aanvang 20.00 u

Erfgoed Nieuwe stijl
gesprek: hoe wij willen leven en hoe willen wij betrokken zijn?

De gemeente als vereniging?
Wanneer geven wij advies?

Vrijdag 2-7 
zaal open 19.30 u 
Aanvang 20.00 u

Energie avond met
Leo van der Stelt, Tonny Stoltenborgh, eventueel met Ellenus Venema, 

initiatiefnemer Zonneveld Tappenweg
Omgaan met schone energie. Waarom? Hoe doen we dit? En hoe ziet het

einde ongeveer 
22.00 u

overheidsbeleid er nu uit?
Coöperaties met AGEM Ruud Krabbenborg: succes verhaal Zonnig Zieuwent?

Lies Visscher over de Laarstraat
Zaterdag 3-7 

kerk open 13.30 u 
Aanvang 14.00 u 

eind 17.30 u

Opening tentoonstelling
Lezing Dorine van Norren:

Reis door de Wereld Leven met de Aarde
Rondleiding langs de expositie

gesprek over verschillende karakters van werelddelen en hun omgang met 
eenheid, welzijn en de aarde?
17.00 u drankje en napraten.

Woensdag 7-7 
kerk open 19.30 u 
aanvang 20.00 u

Orgel bespeling door Atze Douma
Atze zal gedurende deze avond het Naber orgel bespelen.
Hij zal meerdere mogelijkheden van het orgel laten horen.

rond 20.30 u 
bespreking 
“muziek als 

universele taal”

Hij is beschikbaar voor communicatie hierover met het publiek.
Het geraakt worden door muziek gaat ons allen aan.

Over de waarde van muziek als universele taal kan hij vanuit zijn praktijk in de 
wereld van mensen met een verstandelijke beperking e.e.a. uitleggen.

Donderdag 8 juli 
kerk open 14.00 u 
aanvang 14.30 u

Natuur in Gelderland, Natuur in het landschap van gemeente Oude
IJsselstreek

Wat heeft de provincie te bieden? Weten we genoeg over ons gebied?



Wie inventariseert de actuele stand van zaken?
Met Edwin Witter van bureau Econsultancy

Tom Bade over “Natuurbescherming ïn Nederland”
Is “Man and Biosphere park” een optie?

Donderdag 8 juli 
kerk open 19.30 u 
aanvang 20.00 u

“Groene kerk”
Wat betekent dat? Welke stappen zijn er al gezet, welke stappen kunnen we

zetten?
Met iemand van SOGK? Plaatselijke Kerken. Hoe samenwerken met 

maatschappelijke organisaties en inwoners?

Zaterdag 10 juli 
13.30

14.00 u aanvang 
afronding en 

napraten 16.00 u

Marian Knetemann uit Antwerpen

Via Regia als Culturele Circulaire Economie

“Pelgrims”

een veilige plek in dorp en stad, op verhaal met een ezel

De Camino en het spoor van Jac. P. Thijsse,

Zondag 11 juli 
kerk open 9.45 u 
aanvang 10.00 u

Ds. Jan Fischer
Kerkdienst in het teken van het bewaren/versterken van de Schepping.

Zondag 11 juli Geschiedenis van de kerk in Etten

verzamelen om 
14.30 u bij de 

oude kerk

Pelgrimage naar pelgrimsplaats

Is er ruimte voor een “Walk of Wisdom”in de Achterhoek?
Met Huub en Adelheid Kortekaas?

Woensdag 14 juli 
kerk open 19.30 u 
aanvang 20.00 u

Concert door Vrouwenkoor Musica o.l.v. Elske te Lindert
Het Vrouwenkoor zingt geestelijke en wereldlijke muziek uit verschillende

eeuwen,
daarnaast bespeelt Elske het orgel.

Donderdag 15 juli 
19.30 u kerk open 
20.00 u aanvang

Koen Bruning 
“Samen Rijk”

Koen spreekt over zijn eerste boek dat al veel belangstelling krijgt.
Een zoektocht naar de betekenis van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor 

de gezondheid van onze samenleving en instituties, de gezondheid van
mensen.

Vrijdag 16 juli 
19.30 u kerk open 
aanvang 20.00 u

postdoc dr. MA Juri Czabanowski, bureau UrchiTecton 
"De theoretische (NMP's, MER, Omgevingswet) en praktische geschiedenis en 

ontwikkeling van het integrale duurzame (steden)bouwen: opeenvolgende 
stappen a.d.v. duurzame woonwerk-wijken op humaan-ecologische basis in

Nederland"
Woensdag 21 juli “De Vloek Van Zee en Maan”



zaal open 19.30 u 
aanvang 20.00 u

een vervolg op 
“The Moon is Back”

Jan Willem Boehmer en Piet van Noort
Maak kennis met een logicaprobleem, wat leren we uit gevalstudies? 

Spoorwegramp Hooghalen en Weesp resp.6 doden in 1913, 41 doden in 1918 
1984 Streefkerk, dijk 1,3 m gezakt precies bij 61 parallax

Zeedijken wijken ver voor de hoogste waterstand en bij doodtij, op het land 2,5 
dagen eerder. Patroon van de maan is doorslaggevend 
klimaatadaptatie met ruimte voor de rivier zijn onzin 

hogere dijken helpen niet tegen zeespiegelstijging
Muziek Simon Visscher

Donderdag 22 juli 
kerk open 13.30 u 
aanvang 14.00 u

Themamiddag over Energie

Hoe kunnen we toegroeien naar een voetafdruk van 1 aarde?
Kan het creëren van energieschaarste daartoe bijdragen?

"Wat doen we nu en dan zelf en wat zou het bestuurlijk beleid moeten zijn?"
Met Tonny Stoltenborg, Leo van der Stelt,

Vrijdag 23 juli 
kerk open 13.30 u 
aanvang 14.00 u

Voedselbos / Agroforestry

De betekenis van meer bomen met meervoudige functie voor ons samen leven
in een beter klimaat.

Kan een burgerinitiatief uitkomst bieden?
Tonny Stoltenborg en Merlijn de Jonghe

Merlijn presenteert Wonen in het bos
Francine Thielen, Kwartet “Moeder Aarde”

Voor ieder die met kinderen werkt, maar ook voor volwassenen

Woensdag 28 juli 
kerk open 19.30 u 
aanvang 20.00 u

Orgelbespeling door Jo Louppen
Organist in Maastricht

Donderdag 29 juli 
zaal open 19.30 u 
aanvang 20.00 u

De nieuwe inburgeringswet: Wat gebeurt er in Oude IJsselstreek, in Etten? 
Met Freddy Karekezi, Cursus voor statushouders 
met anderen in Etten die initiatieven ontplooien

Vrijdag 30 juli 
zaal open 19.30 u 
aanvang 20.00 u

Wat heeft het jubileum van Leven met de Aarde opgeleverd?
Hoe gaan we verder?

Muziek Simon Visscher
Zaterdag 31 juli Inloopochtend 

met Spectrum?
zaal open 9.30 u 
afsluiting 12.00 u

open podium “Levende Gemeenschap” “Wat is geluk?”
Wie wil een idee lanceren of delen zodat samenwerking ontstaat? 

Aanmelden bij levenmetdeaarde@live.nl
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