
Verslag van de vergadering (31e) van de Werkgroep Duurzaamheid op 25 

januari 2021, aanvang 20.00 uur via zoom   

1. Opening  

• Door Marnix: leest een stukje nav Nehemia, gebed. 

• Welkom Arie van den Andel, die namens de AK bij de vergadering is. 

 

2. Verslag van de 30e vergadering van jl 23-11-2020 

Geen opmerkingen bij het verslag – dank aan de opsteller. 

Naar aanleiding van het verslag 

- Jaap van Schaik zal namens de Bethelkerk in de commissie komen. Jaap 
zit ook in het college van Kerkrentmeesters. 

- Vanuit de Oude Kerk is Anton Snellen belangstellend voor de commissie. 
Hij is er de komende vergadering een keer bij. 

- De vraag is bij de Sionkerk neergelegd. Daar is nog geen reactie op. 

- De Battle groene kerk: Marnix (voorzitter van de werkgroep) en Arie 
(namens de Alg Kerkenraad) gaan het bordje overhandigen aan de 
Nieuwe Kerk Gemeente. 

 

3. Acties uit overleg met CVK 

Arie licht een aantal punten toe. 

- Hoewel de leden van de AK wisselen is de continuïteit van het beleidsplan 
Duurzaamheid niet van belang. 

- Vanuit de Kerkrentmeesters is de tekst van hoofdstuk 13 van het 
beleidsplan AK aangeleverd.  

- De werkgroep raakt meer ingebed in het beleid van het college van 
Kerkrentmeesters. De voorzitter van de C.v.K is positief over de 
samenwerking met de werkgroep. 

- In het beleidsplan van de C.v.K. wordt meer rekening gehouden met 
duurzaamheid.  

- De commissie Duurzaamheid blijft werkgroep Duurzaamheid.  

- Duurzaamheid valt in het beleidsplan onder hoofdstuk 10. 

 

Vanuit de werkgroep zijn vragen gesteld over de pachtgronden van Diaconie. 

Kan de diaconie beïnvloeden dat de gronden duurzaam beheerd worden. 

 Arie zal dit onder de aandacht van de diaconie brengen. 

 

De opdracht voor de werkgroep komt van de AK.. Wat uitgevoerd gaat 
worden, zal meestal door de CvK opgepakt moeten worden. 

 
4. Lopende zaken  

Wat hebben we onder de aandacht gebracht? 
 Aansluiten van de Ark op het warmtenet. 
 
In Trouw en ND staat een stukje ‘open brief’ met de vraag waarom 
Duurzaamheid binnen de PKN niet meer aandacht in de visienota heeft 
gekregen. 
 



 
Wat we ons voornemen: 
- Aandacht voor duurzaamheid bij wijkpredikanten, gemeenteleden, CvK 

geven. 
- Er is nu meer basis om gemeenteleden hierop aan te spreken. 
- De kerk moet het voorbeeld. Daar kunnen we kerkenraden en 

gemeenteleden op aanspreken. 
- Besluiten van de werkgroep maken we ook bekend via het kerkblad. 
Arie zal deze denkrichting meenemen naar de AK.  
De werkgroep vraagt via Arie aan de AK of we daarmee op het goede spoor 
zitten. 
 
Hoe krijgen we mensen in beweging? Dat willen we in samenspraak met de 
AK uitwerken. 
Tip van Arie:  
➢ informeer elkaar als wijkgemeenten, zodat je de ideeën van elkaar kunt 

gebruiken. 
➢ Breng de verslagen van de werkgroep onder de aandacht van de AK, CvK 

en de Diaconie. Arie doet dat al voor de AK. 
 

5. Planning 
Volgende vergadering DINSDAG  23 februari 2021 
Wim maakt de uitnodiging om via Zoom te vergaderen. 
 

6. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

Plannetjes voor sociale media maken 

 Communicatie aandacht geven. 

 

7. Sluiting (omdat zoom uitviel     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 


