
Verslag van de 28e vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 22 juni 2020, 

aanvang 20.00 uur ten huize van fam. de Kluijver  

 

1. Opening  

• Marnix leest uit het boekje ‘Als het leven verder gaat’ van C.G. Geluk. 

Met als boodschap; Als we op God gericht zijn, zijn we op onze plaats, kijken 
naar anderen, vruchtbaar maken naar levenssituatie. 

• Marnix gaat voor in gebed en wenst ons kracht, wijsheid, geduld en tact. 

 

 

2. Verslag van de 27e vergadering van jl 27-01-2019 

• 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. 

• Voorstel om het ‘Groene Kerk’ bordje bij NK op te hangen vanwege de 
initiatieven die in 2019 zijn genomen. Wim vraagt na bij Wim Drost over 
duurzaamheidsactiviteiten van de laatste 1,5 jaar. We maken er een battle van 
duurzaamheid van als een soort wisseltrofee. Ook aandacht hiervoor in de 
kerkbode. 

• De conceptbrief aan de AK wordt nog een beetje aangepast, actie Tinus. 

 

 

3. Acties uit overleg met CVK 

• Verslag duurzaamheidscommissie voor AK, vlgs Wim van de Brandt zijn er 

onjuistheden. Marnix heeft hem hierover gesproken, doorpraten met Roel 

Cirkel, kerkrentmeester OK. 

• Wim van de Brandt melde dat CVK regeling heeft getroffen voor 

zonnepanelen op pastorieën 

• Conceptbrief kerken werving nieuwe leden 

 

 

4. Ingekomen stukken 

• A Rocha, wandeling op de Kreel op 10 juli met rondleiding van Herman Pieter 

Prangsma (3e generatie)! 

• Verslag duurzaamheidcommissie voor AK, opgesteld door Arie. Marnix heeft 

hem hierover gesproken, doorpraten met Roel Cirkel, kerkrentmeester OK. 

Nog geen officieel reactie ontvangen van de AK. Schema van Arie kan 

gebruikt worden voor rapportage naar CvK. 

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

daarop reageren. Nu voor ons geen actie. Onze werkgroep is een doe-

commissie. 
 

 

5. Communicatie 

• De conceptbrief aan de AK wordt nog een beetje aangepast door Tinus en 
Marnix. Tinus heeft al een eerste opzet gemaakt. 



 

 
6. Lopende zaken  

• Kerkelijk bureau heeft hoeveelheid kopieerwerk op ons verzoek bijgehouden. 
Wim van de Brandt is heel positief dat de kosten in kaart zijn gebracht.  

Alleen gereduceerd tarief kopieerwerk voor kerkelijke zaken voor overige 
zaken wordt normaal tarief gerekend. 

• Cartridges en oude mobieltjes inzameling in diverse kerken loopt nu. 

o Voor NK nog regelen, actie Wim. 

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

• Werving nieuwe leden voor de commissie – Tinus schrijft concept voor een 
brief aan de scriba SK en BK. 

 
 
8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

• Bucketlist van de Michazondag op 18 oktober naar predikanten sturen; 

o Energie 

o Leefomgeving 

o Bijbels Rentmeesterschap, onze Bijbelse opdracht; motieven die 

dieper gaan dan de ordinantie 8.3.1. 

o Theologische meer willen onderbouwen in de zondagse ere 

dienst. 

o Handelen, activiteiten organiseren waar gemeenteleden 

laagdrempelig kunnen aanhaken, zoals landelijke 

schoonmaakdag. 

o We doen tevens een beroep op de wijkpredikanten en 

wijkkerkenraden om dit onder de aandacht te brengen. 

• Checklist die CvK kan gebruiken in gesprek met de wijkbeheerders over 

meedenken en handelen in duurzaamheid. 

• Participeren in een afgevaardigde van de AK in duurzaamheidsdiscussie om 
samen te kunnen optrekken en mee te denken. 

• Landelijke Opschoondag, nieuwe datum 19 september. 

 

 

9. Planning komende vergaderingen 

• 31 augustus 

• 5 oktober 

• 2 november 

 

 

10. Sluiting 

door Tinus 

 

 



 

Actielijst 
Onderwerp Actie Deadline Opmerking 

Opstellen projectplan voor AK Tinus/Marnix 09-2020  

Pastorieën screening op energiebesparing, 
bespreken met Roel Cirkel 

 11-2019  

Navraag doen naar duurzaamheidsactiviteiten 
van NK, contact Wim Drost 

Wim 11-2019  

Bordje Groene Kerk plaatsen bij NK, 
vervolg op bovenstaande actie  

Wim 12-2019  

Inzamelen cartridges en oude mobieltjes HOE, 
Bak regelen voor Ark  

en NK 

Tinus 
Marnix 
Wim 

11-2019  

Interview duurzaamheidscheck gemeenteleden ? 2021 Uitgesteld 
vanwege Corona 

Bericht naar wijkkerkenraden SK en BK i.v.m. 
vacature duurzaamheidscommissie 

Marnix 11-2019  

Politiek aanschrijven i.v.m. gescheiden 
afvalregeling 

Tinus 2021 Later 

 
 


