
 

Verslag van de vergadering (23e) van de Werkgroep Duurzaamheid op 2 september 

2019, aanvang 20.00 uur ten huize van fam. De Kluijver   

1. Opening  

 door Marnix, Leviticus 25, over het jubeljaar. 

 

2. Vaststellen agenda 

 Agenda: awttk, er is geen agenda opgesteld. 

 

3. Verslag van de 22e vergadering van jl 17-06-2019 

 Geen bijzonderheden. 

 

4. Acties uit overleg met CVK 

 Checklist beheerders 

a. Plastic bestek 

b. Afvalscheiding 

c. Schoonmaakmiddelen en methoden. 

d. Koffie en thee duurzaam inkopen. 

 Afval: Scholen kan wel gescheiden, uit educatief oogpunt. Waarom dan niet voor 
een kerk? Als signaal? Wordt onderzocht door Tinus 

 Zonnepanelen op pastorieën: Wat moet er op welke woning, wat kost het en wat 
levert het op? Hoofdbeleid van de overheid is dat pv panelen binnen 7 jaar 
terugverdiend zouden kunnen worden. 2 mogelijkheden voor financiering: via 
diaconie of voorschieten: Marcel heeft voorstel gedaan, waarbij ongeveer 2 ct 
korting verleend is op de gangbare prijzen. CvK bespreekt dit verder. 

 Zonnepanelen op kerken: Wellicht alleen beschikking stellen van daken voor derden 
rendabel, maar technisch kan dit problemen opleveren. 

 Zonnepanelen op Nieuwe Kerk: op uitbreiding: contactpersoon Bert Komdeur, Tinus 
zoekt contact. 

 Pastorieën in beeld brengen: beginnen met in beeld brengen van bestaand en 
mogelijke nieuwe toestand, Gert vraagt Addy om pastorie nieuwe Kerk te checken 
op mogelijkheden. 

 

5. Ingekomen stukken 

 A Rocha. 

o Vraag om mee te helpen met onderhoud bos…. 

o Sluit niet echt aan bij onze werkgroep. Beter misschien in Edese Post. Marnix 
geeft hem dit aan. 

 Website vernieuwd door Tinus. 

o Commentaar werkgroep:  

 Kerkbode 

 Cartridges en oude mobieltjes inzameling  

o Gert heeft nog 3 vuilnisbakken over: inzamelbakken, plaatsen bij Bethelkerk, 

De Ark, de Nieuwe Kerk. 

o Sionkerk vragen: Efraima vraagt via Jan… 

o Eind september plaatsen, Tinus opschriften plaatsen. 

o Aangeven in kerkbode. 



o Wat gebeurt er mee? Aangeven in tekst. 

 Groene Kerkendag 5 Oktober 

o Tinus gaat erheen, geen kaartjes meer te krijgen. 

 Boek Alfred Slomp (email Arie 4-6) 

o Aangeven in kerkbode, Tinus gelijk mee in kerkbode 
 

6. Communicatie 

 Verslaglegging en rapportage naar de AK.  

o Tinus maakt evaluatieverslag.,  

 Communicatie met andere (PKN) kerken in Ede 

o Tinus wil wel gezamenlijk op te pakken punten aangeven, hij overlegt met 
Wim van den Brandt. Wellicht kunnen andere kerken aanhaken. 

 
7. Lopende zaken  

 Voorlichtingsavond in 2019 gecancelled > Alternatieve actie 
o Mogelijk interview gemeenteleden, mogelijk checklist duurzaam leven 

erbij pakken: voorbeeld https://www.momambition.nl/duurzaam-leven-
checklist/ 

o https://thegreenguide.nl/duurzamer-leven/ 
o Tips in de kerkbode: 

 Beter op de fiets dan vervuil je niets. 
 Duurzame schoonmaakproducten. 

 Voorbereiding Micha zondag 
o Alleen ds. van den Houten heeft gereageerd op bericht aan predikanten, 

hij besteedt een week eerder aandacht hieraan. 
 

8. Nieuwe onderwerpen 

 Nu even niet 
 
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

 . 

 

10. Planning komende vergaderingen 

 14 oktober. 

 25 november. 

 

11. Sluiting 

door Efraima 

 

 

Actielijst 
Par. Onderwerp Actie Deadline Opmerking 

5.4 Samenwerken met andere kerken voor 
opzetten platform Ede-breed 

Tinus  Advies Arie 

6.2 Lijstje met advies voor gescheiden afval voor 
beheerders kerkgebouwen 

Tinus en 
Efraima 

  

7.2 Afval recycling HAC en zonnepanelen Tinus 
Ephraima 

  

https://www.momambition.nl/duurzaam-leven-checklist/
https://www.momambition.nl/duurzaam-leven-checklist/
https://thegreenguide.nl/duurzamer-leven/


7.3 Schoonmaakmiddelen in kerkgebouwen,  
plan van aanpak 

? ?  

8.2 Opstellen projectplan voor AK ? ?  

8.6 Budget 2019 ? ?  

21.3 Pastorieën screening op energiebesparing Gert 9-2019  

22.4 Afvalscheiding educatief Tinus 9-2019  

22.4 Contact Bert Komdeur ivm PV panelen 
Nieuwe Kerk 

Tinus 9-2019  

22.5 Inzamelen cartridjes en oude mobieltjes HOE, 
bakken hiervoor 

Gert 9-2019  

22.5 Stukje kerkbode inzamelen toners en 
cartridges 

? 6-2019  

22.5 Stukje kerbode boek Alfred Slomp ? 6-2019  

22.6 Evaluatieverslag 1e 4 jaar Tinus 9-2019  

22.6 Samenwerken met andere kerken voor 
opzetten platform Ede-breed 

Tinus 9-2019 Overleg W. 
vd Brand 

22.7 Interview duurzaamcheck gemeenteleden ? ?  

22.9 Bon voor maker logo Efraima 6-2019  

22.9 Website: aanhaken op hervormdede.nl? Tinus 9-2019  

 
Let op: sommige acties hebben nog geen eigenaar, volgende vergadering even goed 
verdelen 
 


