‘MOOIE BLOuSE DRAAG JE
VANDAAG, ZEG.’

‘hm, wat een lekker
broodje zalm...’
Maar wist je al dat:

90%
van de vissoorten
wordt bedreigd?

MN
 iet-westerse vissers
de dupe zijn van
oneerlijke concurrentie?
		
M Veel zeeleven
sterft door
microplastics!

‘Gave functionaliteiten op
jouw nieuwe telefoon!’

Maar wist je al dat:
 ensen in lageloonlanden worden uitgebuit?
MM
 e kledingsector in vele opzichten
MD
vervuilend is?

 e kleding behandelen als
MW
wegwerpproduct?
we kopen meer
we dragen het minder
we gooien het al snel weer weg

Voel je je schuldig?
Of slaat dit je lam?
Druk dan snel
op de knop!

Maar wist je al dat:
Er in de productieketens
van elektronica veel onrecht is?
M landroof en gedwongen verhuizingen
M k inderarbeid en slavernij zonder
leefbaar loon
M gevaarlijk werk zonder bescherming

w

En vervuiling!?
M uitputting
M watervervuiling
M afvalproblemen
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Rechtvaardig leven:
hoe dan?
‘Bevrijding betekent dat je niet meer verlamd wordt door schuldbesef én dat je niet blijft zondigen
in de overtuiging dat God het wel zal oplossen voor je. Nu je bevrijd bent, geeft Christus je een
nieuw leven. Samen met de Geest en de hele kerk mag je zoeken naar rechtvaardigheid, zónder de
angel van de wanhoop en in de hoopvolle wetenschap: ‘Aan het einde komt alles goed. Gaat het nu
niet goed, dan is dit nog niet het einde.’’
- Alain Verheij, theoloog en schrijver

Ga concreet aan de slag met je kerk!
¨ Zoek uit welke spullen in of activiteiten van jullie
kerk verbonden kunnen zijn aan moderne slavernij
en vervuiling. Denk samen na over manieren om dit
te stoppen of compenseren. Vervang bijvoorbeeld
wegwerpbekers door iedereen zijn eigen mok te laten
meenemen.
¨ P
 lant bomen bij speciale gelegenheden, zoals
geboortes of doopdiensten.
¨ O
 rganiseer de Micha-cursus (michacursus.nl) of
thema-avond over sociale en ecologische
rechtvaardigheid. Neem thema’s als onrecht en
uitbuiting standaard mee in de gebedspunten.

¨ Investeer in een klimaatneutraal kerkgebouw. Ga waar
mogelijk van het gas af en motiveer gemeenteleden
in de winter om zich warm te kleden, zodat de
verwarming lager kan.
¨ Organiseer eens een ‘kledingruilparty’, waar iedereen
kleding mee naartoe neemt en kleding van anderen
kan uitkiezen.
¨ Koop waar mogelijk duurzame en fairtrade producten.

Tips voor je eigen levensstijl vind je op
www.michanederland.nl/aandeslag

Gebed:
‘G o d, g e e f mi j d e k a l mte om te a a nva a r d e n wat ik nie t k a n v e r a nd e r e n,
d e moe d om ve ra nd e r e n wat ik we l k a n v e r a nd e r e n,
e n d e w i j s h e i d om h e t v e r s chil hie r t us s e n t e zie n. ’
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naar comfort of zekerheid
- Lysanne van de Kamp,
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