
 

Verslag van de vergadering (27e) van de Werkgroep Duurzaamheid op 27 januari 

2020, aanvang 20.00 uur ten huize van fam. De Kluijver   

1. Opening  

 Door Marnix: leest psalm 66 - gebed 

 

2. Vaststellen agenda 

 Agenda: eerst punten bespreken die voor Gert nog van beland zijn. 

 

3. Verslag van de 26e vergadering van jl 25-11-2019 

 De aandacht voor zonnepanelen op de pastorieën houden we in de gaten. 

 Er is een warmtenet maar er zijn geen huizen aangesloten en daarvan is nog 
geen definitieve planning. 

 Bordje Groene kerk wordt nu bij Nieuwe Kerk opgehangen vanwege de 
initiatieven die in 2019 genomen zijn. 

Verder geen bijzonderheden. 

 

4. Acties uit overleg met CVK 

 

5. Ingekomen stukken 

 Mail van Arie (AK) over de werkgroep “Micha en meer” uit de GKv. Marnix zal 

daarop reageren. Nu  voor ons geen actie. Die werkgroep is een 

doecommissie. 

 Trouwkaart van Marcel en Annie. 
 

6. Communicatie 

 De conceptbrief aan de AK wordt nog een beetje aangepast. 

 
7. Lopende zaken  

 Kerkelijk bureau houdt hoeveelheid kopieerwerk bij – blijft staan 

 Afval scheiden – sluiten we af, komen we niet verder mee.  . 

 Cartridges en oude mobieltjes inzameling in diverse kerken loopt nu. 

o Nieuwe Kerk nog regelen. 

o Marnix heeft voor de cartridges in de Ark een ander doel. 
 

8. Nieuwe onderwerpen 

 Werving nieuwe leden voor de commissie – Marnix stuurt brief aan de 
scriba SK en BK. 

 
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

 Bucketlist van de Michazondag 

 Opschoondag – Tinus schrijft stukje voor kerkblad. 

 

10. Planning komende vergaderingen 

 30 maart 2020 

 

11. Sluiting door Marcel 



 

 

 

Actielijst 
Par. Onderwerp Actie Deadline Opmerking 

8.2 Opstellen projectplan voor AK ? ?  

21.3 Pastorieën screening op energiebesparing Gert 11-2019  

22.4 Afvalscheiding educatief Tinus 11-2019 stopt 

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 afgehandeld 

22.7 Interview duurzaamcheck gemeenteleden ? 2020  

26.1 Bericht wijkkerkenraden Sionkerk en 
Bethelkerk ivm vacature in de commissie 

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 geregeld 

26.5 Bordje Groene Kerk plaatsen op Nieuwe 
Kerk? 

Wim 12-2019 actiepunt 

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


