
 

Verslag van de vergadering (26e) van de Werkgroep Duurzaamheid op 25 november 

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

1. Opening  

 Door Marnix: “achteroverleunen” uit “Heel het leven” van Arjan Markus 

 

2. Vaststellen agenda 

 Agenda: awttk, er is geen agenda opgesteld. 

 

3. Verslag van de 25e vergadering van jl 21-10-2019 

 Geen bijzonderheden. 

 

4. Acties uit overleg met CVK 

 Marcel geeft aan dat Wim vd Brandt aan zou geven dat Marcel langs zou komen om 
te inventariseren bij de pastorieën wat er mogelijk is aan PV panelen. Dit is nog niet 
gebeurd. Marnix zal Wim een mail sturen om te vragen hoe de status is. 

 Sionkerk, De Ark en Bethelkerk worden binnenkort op warmtenet aangesloten. Gert 
vraagt aan Addy hoever het daar mee is. 

 

5. Ingekomen stukken 

 Geen. 
 

6. Communicatie 

 Verslaglegging en rapportage naar de AK.  

o Tinus zorgde voor concept verslaggeving en rapportage AK, besproken. 

o Verslag wordt wat aangepast, definitieve versie aan AK sturen, vraag stellen 
d.m.v. begeleidende brief aan AK wat ons mandaat en opdracht voor de 
komende 4 jaar wordt, en wat er met onze punten gebeurt is. 

 Bordje “Groene Kerk” per jaar toekennen aan een van de gebouwen (te beginnen bij 
Nieuwe Kerk) op basis van prestaties / ambities. 

 
7. Lopende zaken  

 Kerkelijk bureau houdt hoeveelheid kopieerwerk bij, en we Marcel vraagt dit op in 
februari. 

 Tinus heeft contact opgenomen met Paul Spiertz (gemeente Ede) ivm gescheiden 
afval. Scholen hebben een aparte regeling (landelijk) i.v.m. educatie. Dit is een 
politiek verhaal, en kan nu niet ook voor kerken e.d. worden gebruikt. Tinus 
overweegt de politiek hierop aan te spreken. 

 Boek Alfred Slomp: Arie vd Andel zou dit in de Kerkbode aangeven met een 

recensie, Marnix zal vragen wanneer dit gebeurd. 

 Cartridges en oude mobieltjes inzameling in diverse kerken loopt nu. 
 

8. Nieuwe onderwerpen 

 Hoe verder met de opdracht van de commissie? 
 
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

 Geen. 



 

10. Planning komende vergaderingen 

 20 januari 2020 

 

11. Sluiting 

 

 

 

Actielijst 
Par. Onderwerp Actie Deadline Opmerking 

6.2 Lijstje met advies voor gescheiden afval voor 
beheerders kerkgebouwen 

Tinus en 
Efraima 

  

7.3 Schoonmaakmiddelen in kerkgebouwen,  
plan van aanpak 

   

8.2 Opstellen projectplan voor AK ? ?  

21.3 Pastorieën screening op energiebesparing Gert 11-2019  

22.4 Afvalscheiding educatief Tinus 11-2019  

22.4 Contact Bert Komdeur ivm PV panelen 
Nieuwe Kerk 

Wim 11-2019  

22.5 Inzamelen cartridjes en oude mobieltjes HOE, 
bakken hiervoor 

Gert 11-2019  

22.7 Interview duurzaamcheck gemeenteleden ? 2020  

26.1 Bericht wijkkerkenraden Sionkerk en 
Bethelkerk ivm vacature in de comissie 

Marnix   

26.2 Gegevens kopieerhoeveelheid bij kerkelijk 
bureau opvragen 

Marcel 2-2020  

26.3 Politiek aanschrijven ivm gescheiden 
afvalregeling 

Tinus 1-2020  

26.4 Arie vd Andel vragen over recensie boek 
Alfred Slomp 

Marnix 12-2019  

26.5 Bordje Groene Kerk plaatsen op Nieuwe 
Kerk? 

Wim 12-2019  

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


