FOCUS OP VOEDSEL

Tijdens de 40-dagentijd 2019 heeft de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg een aantal
maaltijdgesprekken gehouden. Dit omdat verduurzaming van de voedselvoorziening – naast
duurzame energie – een thema is, waarvoor de werkgroep binnen de geloofsgemeenschap
aandacht wil vragen. Door maaltijdgesprekken hoopte ze zich een beeld te vormen van de
aandacht die leden van de gemeenschap uit zichzelf al besteden aan de productie, distributie en
consumptie van hun dagelijks voedsel. In dit artikel doet de werkgroep verslag van de uitkomsten
van de gesprekken. Hopelijk nodigt het ook uit tot verdere bezinning op de eigen praktijken en de
dilemma’s die deze met zich meebrengen.
MENUKEUZE

voor wat op dat moment gemakkelijk is (al in
huis, snel klaar). Er wordt vooral rekening
gehouden met wat huisgenoten wel of niet
willen (smaak), mogen (allergieën) of nodig
hebben (vers en gezond). Maar er is ook
dikwijls oog voor de belangen van andere
mensen en dieren. Tijdens de gesprekken zijn
de waarden ‘dierenwelzijn’ en ‘fairtrade’
veelvuldig genoemd. En ook waarden – zij et
minder vaak – die erop wijzen dat rekening

De keuze van wat er op het tafel komt te staan
is doorgaans een zaak van degene die de
boodschappen doet. Dikwijls is dat dezelfde
als degene die de warme maaltijd bereidt. Dit
wordt als het meest overzichtelijk ervaren.
Dat dikwijls één persoon de keuzes maakt, wil
echter niet zeggen dat zij/hij dit niet afstemt
op anderen, al wordt er soms wel gekozen
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gehouden wordt met de impact van de
productie en distributie van hun voedsel op
toekomstige generaties: ‘biologisch’,
‘vegetarisch’, ‘flexitarisch’,
‘seizoensgebonden’, ‘lokaal geproduceerd’.
Het samenstellen van een menu blijkt niet
altijd eenvoudig te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld
voor wie alleen woont. Hij/zij moet alle dagen
weer kiezen wat hij/zij zal eten. Er wordt dan
soms voor gekozen om voor meerdere dagen
tegelijk te koken. Of voor het maken van
eetafspraken met vrienden.

MAALTIJDGESPREKKEN
De maaltijdgesprekken zijn gehouden in de
oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt
in Amersfoort. Vijf groepen, die verschillende
generaties vertegenwoordigen, gingen tijdens de
40-dagentijd van 2018 rond een (warme of koude)
maaltijd met elkaar in gesprek. In totaal hebben 27
personen deelgenomen. Helaas is het niet mogelijk
gebleken om een maaltijdgesprek met de jongere
generaties te houden. De maaltijdgesprekken zijn
georganiseerd door de werkgroep Het Brandpunt
Duurzaam op Weg.
Tussen de diverse gangen hebben deelnemers hun
antwoorden op de volgende vragen met elkaar
gedeeld:
- Wat heb je gisteren gegeten en gedronken?
Weerspiegelt dit wat gewoon voor je is?
- Waar haal jij je voedsel vandaan?
- Sta je wel een stil bij je omgang met voedsel?
- Welke mogelijke kerkelijke activiteiten
rondom voedsel spreken je aan?
De deelnemers hebben de opzet van de
gesprekken, die geleid werden door iemand vanuit
de werkgroep zeer gewaardeerd. Vooral omdat
open vragen gesteld werden.
Deelnemers maakten door de gesprekken ook eens
op een andere wijze met elkaar kennis. Eten en
drinken doet iedereen, maar zelden is het
onderwerp van gesprek.
Van de maaltijdgesprekken zijn uitvoerige
verslagen gemaakt. De werkgroep heeft deze
naderhand geanalyseerd. Ze heeft daarbij niet
alleen gekeken naar wat de min of meer
gewoonten zijn, maar ook naar de vragen die deze
gewoonten oproepen, de gebeurtenissen die deze
vragen oproepen en de factoren die het lastig
maken een bevredigend antwoord te vinden. De
analyse heeft veel tijd genomen. Vandaar dat nu
pas van de uitkomsten verslag gedaan wordt.

Ook andere factoren bemoeilijken het
keuzeproces. Soms is er geen interesse bij
huisgenoten, of met wil geen gedoe over het
eten. Het kan tijd kosten om een verantwoord
of goed alternatief (bijv. vleesvervangers) te
vinden. Omdat het is niet beschikbaar of te
duur is. Soms heb je gebrek aan inspiratie, of
wordt je verleid doordat jaarrond groenten en
fruit beschikbaar zijn. Ook kan informatie
ontbreken of ben je onzeker over de juistheid
van verstrekte informatie. Je kunt tot het
inzicht komen dat uiteindelijk geen enkele
keuze een volledig verantwoorde keuze is of je
voelt je gedwongen met de mode mee te
moeten doen. Het meest lastig lijkt te zijn als
iemand (binnen het huishouden) zichzelf ziet
als een echte vleeseter die niet zonder kan.
Vleesvervangers moeten er dan uitzien,
proeven en aanvoelen als gewoon vlees.
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Besluiten om eens iets anders dan het
bekende recept te eten of te drinken, kan
door tal van gebeurtenissen ingegeven zijn: te
zwaar of te licht zijn, krijgen van kinderen,
eten in restaurant, herkennen welk dier je eet,
horen of zien van slachten van dieren,
trakteren op school, in het buitenland
verblijven of het zien of horen van een

programma. Al deze gebeurtenissen kunnen
het begin zijn van het zich eigen maken van
een nieuw patroon. Daarbij kan helpen dat je
jezelf toestaat, dat niet alles in een keer
anders hoeft te gaan (bijv. flexitarisch in plaats
van vegetarisch) en dat je met huisgenoten
compromissen kunt sluiten.

“Als we meer geld hadden en meer energie dan zou
ik wel verpakkingsarm en meer biologisch kopen.”
“Ik let niet meer zo op groenten van het seizoen. En ik heb
niet zo’n besef wanneer het groenten van het seizoen zijn.”
“Ik heb nog steeds geen vleesvervangers gevonden die lekker zijn.”
“Maar wat kun je dan wel eten? Drop ook niet,
want daar zit weer gelei in en dat is van de botten.”
“De mens neemt toch dat op wat past in zijn straatje.
Je rechtvaardigt hiermee je gedrag.”
“Ik wil het allemaal niet zien. Ik vind het zo verschrikkelijk.
Als ik zo’n vrachtwagen met die dierensnuitjes voorbij zie
komen op de snelweg, kijk ik bewust de andere kant op.”
“Het vraagt ook best wel wat om te veranderen.”
“ Sperziebonen uit Afrika zijn toch weer
voordeliger. Je kunt niet zo maar zeggen
dat het één milieuvriendelijker is dan het andere”
“Er zijn zoveel aspecten aan voedsel dat het
wel heel ingewikkeld wordt, als je
overal rekening mee wilt houden.”
“Het voelt als luxe als je het budget hebt.
Ik kan kiezen om zeven euro te betalen voor kipfilet.
Ik kan die mensen niet verwijten dat ze die keuze niet maken.”
“In glutenvrij brood zitten wel 16 dingen.
Dan denk ik: ik bak het wel zelf.”
“Het heeft ook een tijd geduurd totdat ik
bereid was om voor een pakje kipfilet
van 250 gram zeven euro neer te tellen.”
“’t Is heel moeilijk om goede keuzes te maken.
Hoe kies je uit meerdere kwaden.
Je wordt er bijna moedeloos van.”
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ZELF VERBOUWEN EN/OF INKOPEN

samenstelt en de maaltijd bereid doorgaans
ook degene die de boodschappen doet. Het
samen met de huisgenoten (partner,
kinderen) boodschappen doen wordt lang niet
altijd een succes gevonden. Ieder heeft zo zijn
eigen manier van winkelen. Ook als iemand
anders boodschappen doet is dit niet altijd
een succes. Dikwijls wordt andere producten
dan de benodigde meegenomen. Het doen
van boodschappen wordt door sommigen als
een aangename bezigheid ervaren (je komt
buiten de deur, je komt mensen tegen, houd
je fit).

Geen van de deelnemers aan de
maaltijdgesprekken verbouwt zelf zijn/haar
groenten; soms wel in het verleden. Wel zijn
er die in bakken en potten op hun balkon of in
hun siertuin zelf groente of fruit opkweken,
maar ze geven aan dat dit niet altijd een
succes is en slechts een beperkte oogst
oplevert. Bij sommigen is er wel het verlangen
om een eigen moestuin te hebben. Zij voelen
zich vervreemd van hoe en wanneer groenten
en fruit groeien. Of kunnen hun kinderen
hiermee bekend raken. Algemeen is de
ervaring dat zelfverbouwde groenten
lekkerder smaken dan wanneer je die in de
winkel koopt. Toch komt het er (nog) niet van.
Vooral, omdat ze zien hoeveel tijd het kweken
en oogsten van groenten en fruit van hun
ouders vergde of vergt.
Het merendeel koopt eenmaal of vaker per
week voedsel in een winkel. Vaak aan de hand
van een boodschappenlijstje. Dikwijls valt de
keuze op de nabijgelegen supermarkt, waar
steeds meer biologische en fairtrade
producten te verkrijgen zijn. Maar niet altijd,
soms worden de boodschappen gedaan bij
een wat verder gelegen supermarkt of een
weekmarkt buiten, waar de prijzen lager zijn.
Of bij een biologische supermarkt (bijv.
Nieuwe Graanschuur), een speciaalzaak
(bakker, slager, groenteboer, kaasboer) of een
boerderijwinkel (bijv. Groot Weede). Of in
geval van gebrek aan tijd bij een winkel die
goed op de fiets- of autoroute ligt. Enkele
deelnemers maken gebruik van
bezorgdiensten, omdat dit tijdswinst oplevert
en/of tilwerk voorkomt. Soms zijn minder
goede arbeidsvoorwaarden (bijv. bij Picnic)
een reden om hiervan af te zien. In het
verleden hebben enkele deelnemers ook kanten-klare pakketen afgenomen, maar de
nadelen wegen niet op tegen de voordelen
(niet alle producten vallen in de smaak of zijn
te gebruiken, te geringe porties, niet altijd
goed te bewaren, moeten ophalen bij
distributiepunt). Kortom: prijspeil, tijdsbudget
en idealen worden tegen elkaar afgewogen.
Zoals gezegd is degene die het menu

Na de keuze bij wie inkopen gedaan zullen
worden, al is die doorgaans tamelijk vast,
moet vervolgens ook nog eens de keuze uit
het beschikbare assortiment aan artikelen
gemaakt worden. Dikwijls komt dat neer op
het afwegen tussen prijs, gemak
(voorgesneden, kant-en-klaar) en ideaal. Niet
zelden weerhoudt de hoge prijs de aankoop
van een meer verantwoord artikel. Als een
(verantwoord) artikel in de aanbieding is,
wordt soms een grotere voorraad ervan
ingeslagen. Bij het inkopen wordt doorgaans
gelet op de houdbaarheid van een artikel.
Het bestaan van keurmerken wordt prettig
gevonden, al zijn er veel in omloop en is niet
altijd duidelijk waar een keurmerk voor staat.
Vrij algemeen is de klacht, dat artikelen in
plastic verpakt zijn, vaak meer dan nodig.
Dikwijls ook worden de porties te groot
gevonden. En nogal eens ontbreekt informatie
over het land van herkomst van een product.
Vrij algemeen wordt ook betreurd, dat winkels
veel voedsel weggooien, zelfs als de
houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is.

4

“Groente vers van de tuin van mijn ouders zijn overduidelijk lekkerder.
Kost wel veel tijd als alles ineens opkomt en verwerkt moet worden.”
“Ik merk dat ik eigenlijk heel erg vervreemd ben van
hoe groente groeit. Daar heb ik weinig beeld bij.”
“Ik wil niet zeggen dat andere boeren niet bewust telen,
maar het zegt toch iets dat er in de biologische landbouw
anders omgegaan wordt met hoeveelheden,
massaproductie, kringloop, bestrijdingsmiddelen.
Iets waarvan ik denk dat heel erg nodig is.”
“Ik baal wel van al het plastic.”
“En dan denk ik waarom ga ik niet naar de Albert
Heijn. Die zit gewoon lekker op de hoek.”
“Ik heb de tijd en de puf niet meer
om allerlei winkels af te gaan.”
“Als je eens kijkt hoe vaak ik met een zak plastic
naar de container loop, het is echt niet normaal.”
“Veel mensen willen heel veel doen
maar het moet me niet teveel raken.”
“De burger die wil allemaal diervriendelijk en zonder
plastic, maar de consument wil voor goedkoop.”
“Als het even kan, let ik wel op fairtrade, biologisch, scharrel.”
“Omdat ik ouder ben geworden moet ik met een
looprek boodschappen doen. Daarmee ben ik zo’n
anderhalf tot twee uur bezig. Ik kies er niet voor
om de producten thuis te laten bezorgen omdat ik
andere mensen wil blijven zien en buiten wil zijn.”
“Door de mondiale economie komen nu overal
producten vandaan en gedurende het hele jaar, waardoor
het soms moeilijk is de juiste keuzes te maken.”

BEREIDEN, BEWAREN EN WEGDOEN
In veel gevallen, maar ook weer niet altijd is
de bereiding van warme maaltijden een zaak
van beide partners. Dikwijls kookt de één wat
vaker dan de ander. Doorgaans is er één die
kookt, soms samen (bijv. in het weekend).
Niet iedereen vindt koken een aangename
bezigheid. Ze kunnen ervan genieten dat
iemand anders die voor hen kookt (partner,
restaurant).

Soms wordt er in het weekend meer werk
gemaakt van de maaltijd. Maar soms juist niet:
ze geven zich vrij van de doordeweekse
verplichting om te koken.
De meeste deelnemers vinden het fijn, als ze
het nodige in voorraad hebben. Als de situatie
daarom vraagt, bijvoorbeeld tijdens het
weekend, kunnen ze met wat er in huis is een
maaltijd bereiden.
Als er bij het bereiden of na de maaltijd iets
overblijft wordt dit doorgaans bewaard. Het
5

wordt dan tijdens één van de volgende dagen
gebruikt of gegeten resp. in de vriezer
bewaard. Niemand lijkt eraan te ontkomen
dat in de koelkast bewaarde restjes toch niet
gebruikt of gegeten worden en alsnog in de
afvalbak verdwijnen. Dat knaagt echter wel
aan het geweten. Soms bestaat er verschil van
mening over wat er wel of niet gebruikt wordt
(bijv. broodkapjes). Ook blijkt niet iedereen
altijd even secuur te zijn met het weggooien
van voedselresten in de daarvoor bestemde
afvalbak.

“Zelf snijden is soms te pijnlijk voor mij, daarom kopen
wij veel gesneden groentes en warmen we ook vaak eten op.”
“Nu zou ik wel kunnen koken, maar ik heb er gewoon niks mee.
Dat komt waarschijnlijk doordat ik ook niks met eten heb.”
“Doordeweeks besteden we niet zoveel aandacht aan het eten.
Dat is cultuurgebonden. In Italië bijvoorbeeld is dat heel anders.
Die tijd heb je niet. Dit moet nog gebeuren dat moet nog gebeuren.”
“Ik probeer wel eens een recept uit, maar
koken is niet echt een hobby van mij.”
“En als er toch dingen over zijn dan stemt hij
de volgende maaltijd daar weer op af zodat
het niet weggegooid hoeft te worden.”
“Wij vriezen ook wel in. Bewaren ook in bakjes, maar ‘t is wel vaak
zo dat het na twee dagen toch in de container belandt. Dat schuurt
bij mij wel. Daar heb ik wel een beetje gewetenswroeging bij.”
“Dat ken ik wel: op zondag, geen boodschappen in huis…
Dan is een uitdaging dat ik ga koken met wat ik in huis heb.
Je kunt er altijd wel een soep van maken.
Of een ovenschoteltje. Ik gooi zelden wat weg.”

ETEN EN DRINKEN
De warme maaltijd wordt doorgaans met
andere leden van het huishouden gebruikt. Dit
is veel minder het geval bij broodmaaltijden.
Het dagritme is niet voor iedereen hetzelfde.
Door en met anderen vastgestelde tijden voor
werk, school en andere activiteiten
buitenshuis (bijv. sport, kerk) zijn van grote
invloed op het moment waarop, de plek waar
en met wie gegeten en gedronken wordt.
Soms wordt er tijdens het werk, dus zonder
een onderbreking, gegeten. Dit brengt met
zich mee dat er minder aandacht is voor wat

er gegeten wordt. Vrij algemeen wordt dit als
een gegeven geaccepteerd. Wel wordt prettig
gevonden, als dit in het weekend niet het
geval is. Er meer tijd en rust is om als gezin
met elkaar te eten en te drinken, gasten uit te
nodigen of ergens buitenshuis te eten en te
drinken.
Eten en drinken worden vrij algemeen als een
aangename bezigheid ervaren, al geldt dit niet
voor iedereen en op alle momenten. Als één
van de partners last van een ochtendhumeur
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beter is wel te doen, er wordt opgegeten wat
opgediend is.
De warme maaltijd wordt doorgaans en de
broodmaaltijd soms aan de eettafel gebruikt,
zeker als er gasten zijn. Ook alleenstaanden
dekken voor zichzelf te tafel. Er zijn echter ook
huishoudens die er voor kiezen om geen
gebruik te maken van de eettafel en het eten
en drinken te combineren met het kijken van
televisie. Zij maken alleen als er gasten zijn
gebruik van de eettafel.
Doorgaans wordt er driemaal daags een
maaltijd genuttigd. Bij een enkeling valt er als
gevolg van intensief bezig zijn met iets wel
eens maaltijd tussenuit. Tussen de vaste
maaltijden door wordt er ook doorgaans
gegeten en gedronken. Door de één wat meer
dan door de ander. Soms lokt stress
snoepgedrag uit.

heeft, wordt het soms juist beter gevonden
om apart te eten en te drinken.
Alleenstaanden vinden het doorgaans minder
prettig, als ze alle dagen alleen de maaltijd
moeten nuttigen.
Maat houden tijdens de maaltijd wordt door
sommigen als lastig ervaren. Al weet je dat het

“Elke dag van het weekend gaat er een zak chips doorheen.
Moet wel op hoor, anders gaan we doordeweeks ook snaaien.”
“Wat ik eet wordt door mijn gevoel beïnvloed.
bij veel stress is de koektrommel zo leeg, ben
ik in mijzelf teruggetrokken dan eet ik weinig.”
“Zelfs tussen de middag en we zijn thuis, dan dekken we toch vaak de tafel.
Dan proberen we wel even lekker te zitten, van het eten te genieten en van
wat je verder te delen hebt. De maaltijd is veel meer dan eten voor mij.”
“Ik ben geneigd alles op te eten, maar soms is het te veel.”
“Als ik druk met iets bezig ben,
schiet er wel eens een maaltijd bij in.”
“Sommigen kunnen de verleiding niet weerstaan om tussendoor te snoepen.”

RITUELEN
Een deel van de deelnemers aan de
maaltijdgesprekken laten hun maaltijden
gepaard gaan met vroeger vrij algemeen
gepraktiseerde rituelen (hardop of in stilte
bidden en danken, Bijbel(s dagboek) lezen,
zingen, vis op vrijdag). Een ander deel doet
niet (meer).
Als zich jonge kinderen aandienen wordt de
behoefte aan rituelen gevoeld. De uit de eigen
jeugd bekende standaard gebedjes spreken
dikwijls niet meer aan. Een enkeling weet rond

de maaltijden een eigen ritueel te creëren
(bijv. kaars branden tijdens langdurige
afwezigheid man/vader).
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Ook het gebruik om tijdens de 40-dagentijd te
vasten is in onbruik geraakt. Slechts enkelen,
zowel katholieken als protestanten, vasten (op
enkele dagen) tijdens die periode, zij het niet
al te stringent. Bovendien heeft de

onthouding niet enkel betrekking op eten en
drinken. Ook de gewoonte om niet op zondag
inkopen te doen wordt door de merendeel
ook niet meer gepraktiseerd, al voelt niet
iedereen zich daar goed bij.

“Wel bewust in die zin dat we op Aswoensdag en Goede Vrijdag
geen vlees eten. Maar dat is meer vanuit geloofsovertuiging, dan dat
het met bewust omgaan met milieu of met weet ik wat allemaal te maken heeft.”
“We zijn wel een beetje aan het zoeken. Maar we hebben
wel heel duidelijk een begin en eind van de maaltijd.”
“Wij doen niks voor en na het eten. Het zegt me niet zo heel veel. Ik vind
het eigenlijk belangrijker dat je het samendoet. Nu ons dochtertje
van drie vaker bij ons is, zijn we daar wel naar aan het zoeken.”
“Ik vind het wel jammer dan onze kinderen en
kleinkinderen niet meer gewend zijn te bidden.”

BEWUSTE AANDACHT
De deelnemers aan de maaltijdgesprekken,
jongere en oudere generaties, hebben zonder
uitzondering aandacht voor de wijze waarop
ze in hun voedsel voorzien. Hun vragen
hebben vooral betrekking op het voedsel dat
op het menu staat en bij wie dat voedsel
ingekocht wordt. Minder aandacht is er voor
vragen die te maken hebben met zelf
verbouwen, bereiden, consumeren, bewaren
en wegdoen van voedsel.
In de praktijk houden de deelnemers zich
vooral individueel met dit soort vragen bezig.
In hun innerlijke gesprekken worden
keuzemogelijkheden tegen elkaar afgewogen.
Gezamenlijke momenten van bezinning (met
partner en kinderen) doen zich minder
frequent voor, al ontbreken ze niet. Tal van
gebeurtenissen kunnen hiertoe aanleiding
geven.
Ten aanzien van de wijze waarop zij in hun
voedsel voorzien doen zich tal van keuzen en
dilemma’s voor. De druk die hiervan uitgaat
wordt gereduceerd door zich aan min of meer
vaste gewoonten te houden. Deze laten zich
niet van het ene op het andere moment
wijzigen.
Door alle generaties zijn min of meer dezelfde
waarden als belangrijk aangemerkt. Meest
prominent zijn de waarden ‘betaalbaar’,

‘gemakkelijk’, ‘lekker’, ‘gezond’, ‘zuinig’,
‘verpakkingsarm’, ‘dierenwelzijn’, ‘fairtrade’,
‘lokaal geproduceerd’, ‘van het seizoen’. Aan
deze waarden wordt echter niet door
iedereen steeds hetzelfde gewicht toegekend.
Soms prevaleert de ene waarde en dan weer
de andere. Onder druk van de
omstandigheden winnen de waarden
‘betaalbaar’, ‘gemakkelijk’ en ‘lekker’ winnen
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het daarbij nogal eens van de andere waarden
die uitdrukking geven aan het welzijn van
mensen en dieren buiten de kring van het
eigen huishouden en navolgende generaties.

Dit lijkt vooral het geval te zijn bij jonge
gezinnen met kinderen waarin beide partners
werken.

GELOOFSGEMEENSCHAP
Nagenoeg alle deelnemers aan de
maaltijdgesprekken zijn het erover eens dat
geloven met de wijze waarop je in je voedsel
voorziet te maken heeft. Echter, niet altijd is
altijd even duidelijk hoe die verbinding
concreet tot stand gebracht kan worden. De
relatie verloopt naar hun besef eerder
indirect: in de opvoeding meegekregen
waarden en overtuigingen werken door in de
wijze waarop ze met voedsel omgaan. Een
enkeling geeft aan dat de waarde om zorg te
dragen voor de Aarde niet met God te maken
heeft. Hij/zij beschouwt het als een waarde in
zichzelf. Om die reden vindt hij/zij dat het
thema ‘voedsel’ binnen de
geloofsgemeenschap thuishoort. Opmerkelijk
is dat de generatie tussen 35 en 50 jaar
hieraan aanmerkelijk minder belang hecht.

Tijdens de maaltijdgesprekken heeft de
werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg
de deelnemers een lijst met mogelijke
activiteiten rond het thema ‘voedsel’
voorgelegd. Vijf activiteiten scoren
aanmerkelijk hoger dan de rest:
- vieringen
- voedsel in christelijke en andere religies
- excursie
- themamaaltijden
- themabijeenkomsten
Een belangrijke voorwaarden wordt gevonden
dat activiteiten een open karakter hebben en
ze mensen niet voorschrijven hoe ze in
verband met hun omgang met voedsel
moeten denken en doen.
Ook is opgemerkt dat ook in het kerkgebouw
nog duurzame stappen gezet kunnen worden.

“Ik maak niet direct keuzes in voedsel vanuit mijn geloof,
het heeft invloed op hoe ik denk en leef,
dat maakt hoe ik keuzes maak in voedsel.”
“Als mens leef ik niet zonder die verbinding met
de natuur en de aarde en daarmee is het voor
mij een geloofszaak. Alles wat leeft is waardevol.”
“Moeten we als geloofsgemeenschap (over voedsel) nadenken?
Het is niet perse aan een geloofsorganisatie verbonden.
Is niet exclusief voor de kerken.”
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“Een wedstrijd lijkt me niets. Iets zeggen over voedsel
is een gevoelig onderwerp. Eten is niet neutraal.”

“Voedsel is een thema, waar je vaak alleen mee aan
het worstelen bent. Waaromheen je weinig steun
van anderen hebt, bijvoorbeeld geloofsgenoten.”
“Rond Het Brandpunt ligt ook wat grond, wat voor verbouwen
van voedsel gebruikt zou kunnen worden. Maar je hebt daar
natuurlijk wel geïnteresseerde tuinders voor nodig.”
“Pas op voor het gebruik van het woord ‘moeten’.
Dat roept weerstand op. Het is een beter idee om ideeën
te verzamelen zoals vandaag en dit dan verder uit te werken:
het komt van onderaf en wordt niet opgelegd.”

Leden van de werkgroep
Het Brandpunt Duurzaam op Weg
Tineke Bos
Gerard van Eck (auteur)
Esther Roelofs (tot juni 2020)
Hennie Sohl
Gerard Verweij

VRAGEN VOOR BEZINNING EN GESPREK
* Welke gedachten, gevoelens en herinneringen komen bij jou rond voedsel naar boven?
* Met wie en waarover ben jij in gesprek rond voedsel?
* Verbindt jij geloven met voedsel?
* Waarin komt bij jou tot uitdrukking dat geloven met voedsel te maken heeft?
* Welke keuzes rond voedsel zijn voor jou belangrijk?
* Welke mogelijke kerkelijke activiteiten rond voedsel (zie pagina 9) spreken je aan?
* Welk van de in dit artikel opgenomen citaten zijn jou uit het hart gegrepen?
* Welk citaat roept een vraag of opmerking bij je op?
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