
Verslag van de 30e vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid  
op 23 november 2020, aanvang 20.00 uur via Zoom 

 

1 Opening. 

• Er is behoorlijk wat aandacht besteed, in de Kleopasgemeente, Arkgemeente en 

NieuweKerk-gemeente, aan thema Micha-zondag 2020; “Delen in Vrijheid” (Lucas 

4:18-19) (in de preken/diensten en themabehandelingen op diverse wijzen in de 

navolgende week.) 

• De Aktie met vragen op de site van de Kleopasgemeente over thema Micha-zondag 

was goed bevallen, veel goede reacties. 

• Tinus heeft nog presentatie gedaan voor jongeren van de Kleopasgemeente over 

Duurzaamheid, zie website Kleopasgemeente. 

• Bij de Nieuwe Kerk zijn ook de stellingen over thema Micha-zondag besproken op 

een speciale bijeenkomst. 

 

2. Verslag van de 29e vergadering van 19-10-2020 jl. 

• Verslag is goed verzorgd. 

• Jaap van Schaik van Bethelkerk wil misschien lid worden van de werkgroep; Marnix 

zal hem uitnodigen voor de volgende vergadering. 

• Battle Groene Kerken. Arie van den Andel vragen of het dit wil opzetten om het 

bordje te overhandigen. Wim vraagt Micha werkgroep hierover. 

 

3. Acties uit overleg met CvK 

• We verwachten nog op reactie van AK op aangepaste verslag. Geen acties 

• Acties overleg CvK: geen 

• Acties overleg AK: Arie van den Andel uitnodigen voor volgende vergadering. 

• Interviews moeten nog plaats vinden over de duurzame zaken van de nieuwbouw. 

Marnix stuurt opzet hiervoor. 

 

4. Ingekomen stukken. 

• Mails van scriba. 

• Nieuwsbrief Groene Kerk 

5. Communicatie. 

• Brief is verzonden. 

• Overleg met CvK voordat we aan de AK rapporteren kan goed idee zijn. 

• Kerkbode benutten om goede voorbeelden te tonen van gemeenteleden. 



6. Lopende zaken. 

• Marnix heeft een bak voor inzameling neergezet in de Ark. 

• 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 Hoeveel grond is beschikbaar. 

Voorwaarden bespreekbaar maken. Arnold Snetselaar (voorzitter diaconie) 

uitnodigen voor volgende vergadering. 

 

8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt. 

• Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

9. Planning komende vergaderingen. 

• 25 januari 2021 

 

10. Sluiting. 

  



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 
duurzaamheids- 

check 
gemeenteleden  

            ? 2021  Uitgesteld vanwege 
Corona  

 

Politiek aanschrijven 
i.v.m. gescheiden 

afvalregeling  

             

            Tinus  

 

2021  

 

Later  

 


