
Verslag van de 29e vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid 

op 19 Oktober 2020, aanvang 20.00 uur via Zoom 

 
 

1. Opening  
• We openen de vergadering door gezamenlijk de ervaringen van de Micha 

zondag te delen. 

- In de Ark een mooie dienst van ds. Jaap Haasnoot, als oud-zendeling, 

over Habakuk. 

- In de Nieuwe Kerk is een dienst voorbereid met de Micha werkgroep.  

Ds. Peter Verbaan heeft een mooie preek gehouden over gerechtigheid 

met de informatie van de Micha zondag als leidraad. 

- Bij de Kleopas is vanwege de vakantie van ds. Nico van den Houten de 

preek een week verschoven. 

• Teun van Roekel van Sionkerk heeft interesse in onze werkgroep, echter 

alleen als contactpersoon. Helaas niet als actief lid. 

• Uitbreiding van onze werkgroep is noodzakelijk, met actieve leden van de 

Oude kerk, de Sionkerk en de Bethelkerk. Tinus schrijft het concept voor een 

brief aan de scriba van Sionkerk en Bethelkerk.        (actie Tinus) 

 

2. Verslag van de 28e vergadering van 22-06-2020 j.l. 
• Voorstel om het ‘Groene Kerk’ bordje bij Nieuwe kerk op te hangen vanwege 

de goede initiatieven voor duurzaamheid die in het verleden zijn genomen. 

Wim vraagt na bij de Micha werkgroep over de 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 met foto. 

• De conceptbrief aan de AK, met een overzicht van alle activiteiten, is in de 

maak door Tinus en Marnix.              (actie Tinus/Marnix) 

• Landelijke opschoondag op 19 september j.l. bij de Kleopas met 8 personen. 

Dit jaar veel hondenpoepzakjes. Als beloning werd door de gemeente Ede 

plantjes uitgedeeld. 

 

3. Acties uit overleg met CVK 

• Bespreking van duurzame onderwerpen die zijn besproken tijdens het 

overleg met CvK op 1 september j.l. met Marnix en Marcel van onze 

werkgroep. Marnix heeft een overzicht gemaakt van de duurzame initiatieven 

die in het verleden zijn uitgevoerd, met elkaar is het overzicht doorgenomen. 

Er zijn nog een aantal gevoelige zaken waar we als werkgroep nog erg aan 

moeten trekken. Criteria voor CvK worden over het algemeen getoetst op 

financiële afwegingen. 

 

Bij duurzame initiatieven zijn ook andere onderwerpen van belang, zoals: 

- De wereld; het klimaat, zorg voor de schepping 

- Financieel; goede investering voor de toekomst 

- Comfort; leefgenot. 

 

Voorgesteld wordt om Klaas Bosma van de Nieuwe kerk en Evert Jan Bos van 

de Ark te interviewen voor de aanpak van duurzame initiatieven binnen hun 

gemeente. Voorstel om met een checklist de initiatieven door te nemen. 



4. Ingekomen stukken 

• A Rocha Ede over natuurwerkdag op 24 oktober op Zuid-Ginkel. Echter 

vanwege restricties i.v.m. Corona is deze activiteit geannuleerd. 

Geprobeerd wordt om elke maand een natuurwerkdag te organiseren op 

zaterdagmiddag. 

 

 

5. Communicatie 
• De brief aan AK wordt verder aangepast door Tinus en Marnix met een 

overzicht van onze activiteiten vanaf 2016.  (actie Tinus/Marnix) 

• De Cvk stelt voor om voortaan in overleg te rapporteren. 

  

 

6. Lopende zaken  

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

o Voor Nieuw kerk nog regelen, actie Wim. 

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

• Checklist opzetten die gebruikt kan worden voor meedenken en handelen in 

duurzaamheid voor de kerkgebouwen en pastorieën. 

• Participatie van een afgevaardigde van de AK om aan te sluiten bij onze 
werkgroep om samen te kunnen optrekken en mee te denken als verbinding 

naar de AK, eventueel periodiek. 

 
 

7. Nieuwe onderwerpen 
Aandacht voor de pachtgronden die worden beheerd door de diaconie. Contact 

opnemen met pachtcommissie om te informeren of de pachtgronden duurzaam 
worden beheerd en verbouwd. Eerste contact met Arnold Snetselaar (voorzitter). 

Hoeveel grond is beschikbaar. Voorwaarden bespreekbaar maken. 
 
 

8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

Hiervan wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

 

9. Planning komende vergaderingen 
• 23 november 

• 25 januari 

 

 

10. Sluiting 

door Tinus met het gebed van Franciscus van Assisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Actielijst 



 

Onderwerp Actie Deadline Opmerking 

Opstellen projectplan voor AK met overzicht 
van de activiteiten vanaf 2016 

Tinus/Marnix 11-2020  

Kerkgebouwen en pastorieën screenen op 
energiebesparing a.h.v. een checklist 

Tinus 11-2020  

Navraag doen naar duurzaamheidsactiviteiten 
van de Nieuwe kerk, contact Wim Drost van de 

Micha werkgroep 

Wim 11-2020  

Bordje Groene Kerk plaatsen bij de Nieuwe 
kerk, vervolg op bovenstaande actie 

Wim 12-2020  

Bericht naar wijkkerkenraden Sionkerk en 

Bethelkerk i.v.m. uitbreiding van de  
duurzaamheidscommissie 

Marnix 11-2020  

Contact opnemen met pachtcommissie van de 
diaconie, Arnold Snetselaar (voorzitter) 

Tinus/Marnix 01-2021  

Inzamelen cartridges en oude mobieltjes HOE, 
Bak regelen voor Ark 

en Nieuwe kerk 

Tinus 
Marnix 
Wim 

01-2021  

Interview duurzaamheidscheck gemeenteleden ? 2021 Uitgesteld 

vanwege 
Corona 

Politiek aanschrijven i.v.m. gescheiden 
afvalregeling 

Tinus 2021 Later 

 

 


