
 Werkgroep Duurzaamheid Hervormde Gemeente Ede 
                           Ede, september 2020 

Geachte broeders, predikanten van de Hervormde gemeente Ede.  

  

Als “werkgroep Duurzaamheid” van onze Hervormde gemeente (ingesteld door de Algemene 

Kerkenraad) berichten wij u het volgende.  

  

Onze taak is onder meer; het stimuleren van aandacht voor "Duurzaamheid" binnen onze Hervormde 

Gemeente.    Hiertoe hebben we een uitgebreide website met informatie opgezet.                                            

Zie; >>                https://duurzaamheidhervormdede.jimdo.com/ 

We vragen uw aandacht voor het volgende.     De zgn. “Micha Zondag” is dit jaar op 18 oktober.                         

Het thema is                 “Delen in Vrijheid”. 

Het thema van Micha Zondag 2020 is gebaseerd op de volgende Bijbeltekst; 

”De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede 

nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en 

aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar 

van de Heer uit te roepen.”   Lucas 4:18-19 

 

Micha Nederland vraagt aandacht voor gerechtigheid, onder andere door de jaarlijkse 

themazondag in oktober. Het ene jaar belichten we de sociale, het andere de ecologische 

gerechtigheid. Soms vallen beide aspecten min of meer samen want mens en natuur hebben 

natuurlijk alles met elkaar te maken. Dit jaar willen we met elkaar nadenken over de betekenis 

van (moderne) slavernij in het licht van de Bijbel en de actualiteit. 

 

Mogelijk kunt u in een kerkdienst, op of na DV 18 oktober, aandacht schenken aan dit thema.    

We sluiten hierbij aan op het beleidsplan van onze Hervormde gemeente, waar in hoofdstuk 13            

over duurzaamheid is vermeld (citaat):   “Daarnaast zal deze thematiek ook nadrukkelijker                  

dan voorheen aan de orde worden gesteld in verkondiging, vorming en toerusting”. 

Preekschetsen en liederensuggesties zijn via de site te downloaden.>> http://www.michanederland.nl/zondag/ 

  

Kunt u ons laten weten of u aan het thema aandacht gaat schenken?  

  

Vriendelijke groet en Zegen, Werkgroep Duurzaamheid Hervormde Gemeente Ede, 

M (Marnix Balke (voorz.)       *Ark-gemeente  

E. (Ephraima) de Kluijver              *Kleopas-gemeente  

W. (Wim) v. Spronsen                     *NieuweKerk-gemeente  

M. (Marcel) Nieuwkerk                  *Kleopas-gemeente 

A.M. (Tinus) Hoogendoorn            *Kleopas-gemeente  

G. (Gert) v.d. Beek             *Bethelkerk-gemeente  

Vacature                             *OudeKerk-gemeente    

T (Teun) v. Roekel (contactpersoon) *Sionkerk-gemeente  

A.M. (Arie) v.d. Andel         *contactpersoon Alg. kerkenraad  

                                                                                          
Email;  DuurzaamheidHervormdEde@hotmail.com  
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