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Minister-President Rutte 
Minister van Algemene Zaken  
Postbus 20001  
2500 EA Den Haag 
 
Amsterdam, 31 maart 2015 
 
 
Onderwerp: Fast for the Climate op weg naar VN-klimaattop Parijs 
 
 
Geachte minister-president Rutte, 
 
In de (bijna) afgelopen 40-dagentijd hebben we in luthers Amsterdam meegedaan met Fast 
for the Climate. Aan deze actie doen mensen mee van uiteenlopende levensbeschouwingen 
uit meer dan 90 landen. Fast for the Climate startte in 2013 tijdens de COP in Warschau toen 
de Filipijnse delegatie meedeelde tijdens de conferentie te zullen gaan vasten ivm de 
rampzalige gevolgen van de Tyfoon Haiyan. Aanwezige Lutherse jongeren verklaarden zich 
solidair en deden mee en geleidelijk haakten meer en meer mensen wereldwijd in. Zo wordt 
er wereldwijd elke eerste dag van de maand gevast. Doel is om te werken aan 
bewustwording en om onze politieke leiders te laten weten dat we het als mensen aan de 
basis van groot belang vinden dat er tijdens de klimaatconferenties fundamentele 
beslissingen worden genomen. 
 
Bewaar het goede 
In Luthers Amsterdam hebben we,  jong en oud, aan Fast for the Climate meegedaan tijdens 
de 40-dagentijd, de traditionele vastentijd in de kerken. We deden het in een eigen gekozen 
vorm bv: een dag per week niet eten, door de week geen vlees eten, de koek- en 
snoeptrommel dicht laten, meer de auto laten staan, niet roken, 1 dag per week geen social 
media of beperking van email.  
Het motto van onze kerkgemeente is ‘Onderzoek alles en bewaar het goede’. En daar hoort 
wat ons betreft ook het ‘bewaren van de aarde’ bij.  Onze diaconie probeert dat samen met 
onze gemeenteleden en partnerorganisaties op verschillende manieren vorm te geven bv. 
via het scholenprogramma ‘Plek onder de Zon’ (met o.a. NME), steun aan duurzame 
ontwikkelingsprojecten zoals Sartawi in Bolivia (via Kerk in Actie), noodhulp bv. recent voor 
Vanuatu, steun aan LWF-Youth Climate Justice (Lutherse jongeren zijn present bij de VN-
klimaattoppen om stem te geven aan de zorg over klimaatverandering) en de organisatie van 
een jaarlijkse scheppingszondag rond 4 oktober. Zo proberen we in samenhang te werken 
aan educatie, duurzame ontwikkeling, noodhulp en lobby. We proberen zo in onze 
kerkgemeente ‘people, planet, profit’ met elkaar te verbinden en voegen daar met vreugde 
een vierde ‘p’ nl. pneuma aan toe. Geestdrift en lange adem is immers van groot belang bij 
het werken aan echte duurzaamheid. 
 
Pasen is opstaan 
In het komend weekend vieren we Pasen. Dat staat voor opstaan en in beweging komen. 
Voor nieuw begin. Na Pasen gaan we als lutherse gemeenschap door met Fast for the 
Climate en zullen we samen met velen wereldwijd tot de VN-top in Parijs in december elke 
eerste dag van de maand vasten voor het klimaat. 
 
Nederland en ‘Parijs’  
De Nederlandse regering zal een belangrijke inbreng kunnen leveren aan de belangrijke VN-
klimaattop in december. Via deze brief willen we u laten weten dat we ons zeer bezorgd 
maken over de klimaatveranderingen en dat we van harte achter u staan bij het bepleiten 
van moedige keuzen in Parijs. Ook als deze keuzen in ons eigen vlees snijden. Bij het 
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vasten hebben we geleerd dat je van loslaten en verminderen niet minder wordt. 
Integendeel. Minder is genoeg. We moedigen u van harte aan om in Parijs te knokken voor 
fundamentele keuzen. Dit om de mensen in de Filipijnen en Vanuatu recht in de ogen te 
kunnen kijken, goede rentmeesters over onze prachtige aarde te zijn en deze ook goed te 
bewaren voor onze kinderen en hun kinderen. 
 
We wensen en bidden u geestdrift en goede moed toe bij uw inzet voor het klimaat. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 
 
 
 
Jeroen Stal, voorzitter 
 
 
 
Hanne Wilzing, algemeen secretaris 
 
 

 
Bijlagen: 
-Actiekaart ‘Fast for the Climate’  
-Jaarbericht ‘Bewaar de aarde’  
 
 
 


