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Wat wil de commissie duurzaamheid?

Duurzaamheid in het DNA van onze kerk krijgen

Betrokkenheid commissie duurzaamheid in besluitvorming rond

Inkoop, verbouwingen, ruimte om de kerken, (jeugd-)activiteiten, etc

Regelmatig contact tussen kerkenraad en commissie 

Commissie vraagt kerkenraad m.b.t het Plan van aanpak Groene kerk 
uitgangspunt te zijn voor toekomstig beleid
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Wat doen groene kerken?

Goed en recht doen aan de Bijbelse opdracht 
omwille van de naaste en de God die alles 
schiep

Concrete stappen zetten in verduurzaming

Recht doen aan en zorg dragen voor Gods 
schepping

Aandacht besteden en handen en voeten 
geven aan rentmeesterschap en zorg voor de 
aarde in de Bijbel

Inzetten voor het verkleinen van de voetafdruk 
van de kerk en haar leden

“Groen“
=

Schepping

“Groen“
=

Klimaat

“Groen”
=

Duurzaam

“Groen”
=

Goed en 

recht doen
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Concrete activiteiten

Toolkit van Groene kerken site

A. Geloof & Inspiratie

• Workshops, kringavonden, bv dankdagdienst, oogstdienst, catechese, etc

B. Energie & Klimaat

• Besparen, isoleren, verduurzamen elektriciteit en warmte

C. Omgaan met geld

• Beheer van geld, duurzame projecten steunen

D. Schepping & Natuur

• Groen om de kerk, insectenhotel

E. Bewust inkopen

• Duurzaamheid gebruiksgoederen, bouwkundige aanpassingen, etc.
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https://toolkit.groenekerken.nl/thema/bewust-inkopen/
https://toolkit.groenekerken.nl/thema/geloof-inspiratie/
https://toolkit.groenekerken.nl/thema/energie-klimaat/
https://toolkit.groenekerken.nl/thema/omgaan-met-geld/
https://toolkit.groenekerken.nl/thema/schepping-natuur/


Plan van aanpak

Hoe gaan we het doen?

• Stapje voor stapje, niet te veel hooi op de vork, iedereen meenemen

Wie gaan het doen?

• Wij allemaal

A. Geloof & Inspiratie

B. Energie & Klimaat

C. Omgaan met geld

D. Schepping & Natuur

E. Bewust inkopen
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A. Geloof & Inspiratie
Plan van aanpak

Aandacht en uitdragen duurzaamheid

Kerkdiensten
• Themadienst? Warmetruiendienst?

• Dankdagdienst? Oogstdienst?

• Startzondag – workshop?

Bijbelstudies?

Kringen? Catechisatie? Club? Kindernevendients?

Jaarlijkse leer-en-doe-activiteit voor tieners en jongeren?

Groenekerkendag?

Fietszondag?

Groene thema maand?

Leren

Micha cursus

Webinars
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B. Energie & Klimaat
Plan van aanpak

Opstandingskerk

Besparen - Kerkzaal – Onderzoek

• Verwarming aanpassen

• Beglazing? Ventilatie? Isolatie? Verlichting?

Verduurzamen

• Zonne energie?

• Regenwater opvangen? Grijs water?

Kruiskerk

Besparen

• Beglazing? Ventilatie? Isolatie? Verlichting? Verwarming?

• Dak isolatie?

Verduurzamen
• Ruimte voor meer zonnepanelen, maar huidig gebruik is voor ~80% gedekt => Hoe maak je de 

investering rendabel?

• Ruimte voor zonnecollectoren => gasverbruik verlagen => Hoe is staat van huidige ketels?
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https://toolkit.groenekerken.nl/thema/energie-klimaat/


C. Omgaan met geld
Plan van aanpak

Inventariseren en delen

Welke normen hanteren wij?

Hoe maken wij keuzes voor financieel beheer

Gemeente laten zien wat wordt gedaan / gevraagd

Bestedingen

Diaconie

• Diaconie en duurzaamheid – webinar – inventariseren

Gemeente laten zien, o.a. bij de Aktie Kerkbalans, wat we als groene 
kerk doen en dat extra inspanning mogelijk wat extra van hen vraagt.

Steunen van duurzame projecten

“Financiële Reserve”

Veilig beleggen in duurzame projecten
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D. Schepping & Natuur
Plan van aanpak

Buitenruimten

Kruiskerk 

• Grindbestrating oprit vijverkant

• Kan er meer groen? (NK tegelwippen)

• Kan regenwater doorlatende betegeling?

Beide kerken

• Trottoir en groenstroken

• Zouden we zelf willen beplanten? Dan ook zelf beheren?

• Plukbakken?  voorbeeld DuurzaamWoerden?

• Eetbare wanden?  voorbeeld DuurzaamWoerden?

• Veldbloemenstroken?  voorbeeld DuurzaamWoerden?

• Gebedsbos  net zoals kerstballen-boom-actie

• Insectenhotel => Maar dan ook vogelhuisjes? Biohutten? (Kraamkamers voor vissen in de vijver)

Commissie binnen en buiten
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E. Bewust inkopen
Plan van aanpak

Dienst gerelateerde aankopen

Brood? Biologisch? Lokaal?

Bloemen - Europees? Biologisch?

Consumpties kerkenwerk

Jongeren/kinderen – koek, snoep, drank?

Duurzaamheid gebruiksvoorwerpen

Zeep? Schoonmaakmiddelen?

• Plaatselijke supermarkt heeft bv SophieGreen: plasticvrij en 99,9% biologisch afbreekbaar

Keukenpapier/WC-papier/handdoekjes?

Handdoeken/theedoeken?

Webinar/film => delen/toepassen

Bewust inkopen – God in de supermarkt – en wat dan met aanbiedingen?

Kliekjesmaaltijd – kookworkshop?
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Instemming

Wilt u – net zoals de commissie - duurzaamheid in het DNA van onze kerk krijgen?

Verwelkomt u betrokkenheid van de commissie duurzaamheid bij besluitvorming 
rond geloof en inspiratie, inkoop, verbouwingen, ruimte om de kerken, alles?

Ziet u de noodzaak voor regelmatig contact tussen kerkenraad en commissie?

Commissie vraagt kerkenraad om het Plan van aanpak Groene kerk 
uitgangspunt te laten zijn voor toekomstig beleid
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Kleine poll: Waar direct mee beginnen?

A. Geloof & Inspiratie

• Workshops, kringavonden, bv dankdagdienst, oogstdienst, catechese, etc

B. Energie & Klimaat

• Besparen, isoleren, verduurzamen elektriciteit en warmte

C. Omgaan met geld

• Beheer van geld, duurzame projecten steunen

D. Schepping & Natuur

• Groen om de kerk, insectenhotel

E. Bewust inkopen

• Duurzaamheid gebruiksgoederen, bouwkundige aanpassingen, etc.
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Dank voor 
uw aandacht


