
Verslag van de 32e vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid 

op 16 Maart 2021, aanvang 20.00 uur via Zoom 

 
 
 

1. Opening  
• Marnix opent de vergadering met het lezen van een stukje uit de bijbel en start de 

vergadering met gebed. 

• We zijn dankbaar dat Anton Snellen de duurzaamheidscommissie wilt versterken 
vanuit de Oude Kerk. Hij stelt zich voor en komt gelijk met een voorstel om samen 

met alle hervormde kerken een opschoonactie te organiseren, laagdrempelig, in de 

zomer, met een uitnodiging in de kerkbode, vergelijkbaar als bij KenHem. 

• Anneke Sanders wil als afgevaardigde van de Bethelkerk graag en keer deelnemen 
aan een vergadering om te ervaren of het wat voor haar is. Helaas is ze deze 

vergadering verhinderd. 

• Jaap van Schaik, was helaas ook verhinderd, eveneens een afgevaardigde van de 

Bethelkerk, Jaap is tevens lid van het college van kerkrentmeesters.  

• Tijdens een vergadering met de Micha commissie is het bordje van de ‘Groene 

kerk’ symbolisch overhandigd door Arie van den Andel van de AK. Helaas wordt het 
bordje door de kerkrentmeesters van de Nieuwe Kerk niet goed ontvangen en is 

afgesproken om aan te schuiven tijdens een vergadering om het nader te 

verklaren. 

• Tinus, verteld over het initiatief om samen met de Emmaus gemeente zwerfafval 

op te ruimen op 20 maart tijdens de landelijke opschoondag. 

 

 

 

2. Verslag van de 31e vergadering van 25-01-2021 j.l. 

Het verslag is met een kleine aanpassing goedgekeurd, dank aan de notulist. 

 

 

 

3. Acties uit overleg met CVK 

De werkgroep duurzaamheid raakt meer ingebed in het beleid van het college van 

Kerkrentmeesters. 

Duurzaamheid, wordt kerkrentmeesterschap, opvragen bij Arie  (actie Marnix) 

Over de pachtgronden hebben we nog geen reactie ontvangen, Arie zal het onder de 

aandacht brengen bij de diaconie. 

Breng de verslagen van de werkgroep onder de aandacht van de AK, CvK en de 

Diaconie. Arie doet dat al voor de AK, en de wijkkerkenraad  (actie Tinus) 

 

 

 

4. Ingekomen stukken 

Zie de website duurzaamheidhervormdede.jimdofree.com 

 

 

 

5. Communicatie 
De brief aan AK is afgerond met een overzicht van onze activiteiten vanaf 2016. 

 



6. Lopende zaken  

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

o Voor Nieuwe 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. 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. 
• 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. 

• Uitbreiding van onze werkgroep is noodzakelijk, met een actief lid van de 

Sionkerk. Eerste reactie is teleurstellend omdat men denkt dat onze commissie al 

compleet is.         (actie Tinus) 

 
 

 

7. Nieuwe onderwerpen 
Wat hebben we nog meer onder de aandacht, wat gaan we verder doen: 

- Kerkrentmeesters enthousiast maken 

- Gemeente activeren 

- Informeer elkaar als wijken naar elkaar 

- Een duurzaamheidsavond met tieners, Tinus heeft al een opzet hiervoor 

- Wat is onze Bijbelse opdracht 

- Hoe informeren we de gemeente, kerkbode, lezingen, facebook, Instagram ??? 

- Bij huishoudens langs gaan voor een enquête, jongeren inschakelen 

 

• Bij de Nieuwe Kerk wordt binnenkort wekelijks een duurzame tip met de gemeente 

gedeeld via de beamerpresentatie voor de dienst. Vanwege dit initiatief is 

afgesproken om allemaal 5 duurzame tips op te stellen. 

Wat denk je wat je kan doen, wat denk je te kunnen betekenen. 

• In de Nieuwe Kerk is een middagdienst gepland over duurzaamheid met Ds. Peter 

Verbaan in juni. Tijdens de dienst worden vooraf opgenomen duurzame initiatieven 

getoond van de Micha commissie. 

 

 

8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 
Marnix brengt ons op de hoogte van ‘planetaire bounderies’ (planetaire grenzen), over 

biodiversiteit, de moeite maat, mooi model. Marnix heeft na de vergadering de 

informatie hierover met ons gedeeld. 

(https://www.gondwanatalks.com/l/de-planetaire-grenzen/) 

 

 

 

9. Planning komende vergaderingen 
6 april 

 

 

10. Sluiting 

Vanwege het tijdslot van Zoom kon hier geen gebruik van worden genomen. 



 

Actielijst 
 

Onderwerp Actie Deadline Opmerking 

Kerkgebouwen en pastorieën screenen op 

energiebesparing a.h.v. een checklist 

Tinus 2021  

Voortzetting voor plaatsen van het bordje 
Groene Kerk bij de Nieuwe kerk 

Marnix, Wim 2021  

Bericht naar wijkkerkenraden Sionkerk voor 
een afgevaardigde voor onze commissie 

Marnix 2021  

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

Arie 2021  

Inzamelen cartridges en oude mobieltjes HOE, 
Bak regelen voor Ark 

en Nieuwe kerk 

Tinus 
Marnix 
Wim 

2021  

Interview duurzaamheidscheck gemeenteleden 

door jongeren van de gemeente 

 2021 Uitgesteld 

vanwege 
Corona 

Politiek aanschrijven i.v.m. gescheiden 
afvalregeling 

Tinus 2021 Later 

 

 


