
 

 

 

 

 

 Uitnodiging Project “Edese geloofsgemeenschappen voor duurzaamheid”  

 

Aan de Edese geloofsgemeenschappen: 

                                                                                       

Bennekom,  

 

Geachte dames en heren, 

 

De Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving (KMS) in Bennekom organiseert met 

ondersteuning van de Gemeente Ede op 12 november 2016 een bijeenkomst met als doel de  

geloofsgemeenschappen en hun leden te mobiliseren om Ede duurzamer te maken.  

   

In Ede tellen we circa 45 geloofsgemeenschappen met gezamenlijk veel leden. Wij willen 

deze leden samen met u bereiken.  

Wij nodigen u uit om twee vrijwilligers binnen uw eigen geloofsgemeenschap te zoeken, die 

aangesteld worden als leden van de kopgroep (zgn. “koplopers”). We hebben enthousiaste 

mensen nodig, die actief willen bijdragen aan een verlaging van de CO2 uitstoot in Ede. Als 

alle geloofsgemeenschappen meedoen zal deze groep dus bestaan uit zo’n 90 personen. 

Belangrijkste taak van de koplopers zal zijn het inventariseren van problemen waar mensen 

(maar ook besturen van geloofsgemeenschappen) tegen aan lopen bij het realiseren van 

duurzaamheidsmaatregelen. Vooraf worden de koplopers tijdens een “werkzaterdag” te 

Bennekom door deskundigen ingewerkt en geïnstrueerd. Ook kunnen zij tijdens de looptijd 

van het project terugvallen op begeleiding en ondersteuning van KMS te Bennekom. 

Gedurende de looptijd van het project koppelen de koplopers naar u als bestuur terug, doen 

verslag, adviseren gevraagd en ongevraagd en geven vorm aan een relatie met hun eigen 

gemeenschap. 

 

Wie is de Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving te Bennekom? 

De interkerkelijke taakgroep Kerk & Milieu/ Samenleving (KMS) te Bennekom bestaat uit 

circa 12 deelnemers die vijf tot zes keer per jaar bij elkaar komen.  Zij komen uit vier 

geloofsgemeenschappen. Niet alleen praten we (bewustwording), maar we steken ook de 

handen uit de mouwen. We hebben met onze enthousiaste groep het volgende bereikt in één 

of meer van onze gebouwen:  

 Label Fair Trade kerk (Brinkstraatkerk, RK kerk & Ontmoeting) 

 Label Groene Kerk (Brinkstraatkerk)  

 Zonnepanelen (Brinkstraatkerk) via crowdfunding 

 Loskoppeling hemelwaterafvoer van riool (RK kerk Bennekom) 

 Modernisering regeling verwarmingsinstallaties kerkgebouwen  (Oude NH kerk & 

Brinkstraatkerk) 

 Verlaging gemiddelde basistemperatuur (Brinkstraatkerk & Oude NH kerk) 

 Plafondisolatie (Brinkstraatkerk) 

 Aanschaf windmolen aandelen (Ontmoeting) 

De taakgroep KMS heeft het boek ‘Duurzame kerkverwarming’ (2014) uitgegeven en 

daardoor heeft zij toegang tot een landelijk, regionaal en plaatselijk netwerk. Hierdoor heeft 

zij veel informatie en kennis op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. 



 

Jaarlijks organiseren we een openbare thema-avond over klimaat en duurzaamheid in relatie 

tot de Schepping, waarbij we een inleider “van buiten” uitnodigen.  

 

 

Aanleiding tot dit initiatief 

In het najaar van 2015 heeft de  Taakgroep KMS de door VN geformuleerde 

duurzaamheidsdoelstellingen (september 2015)  en het in Parijs gesloten klimaatakkoord 

(december 2015) vergeleken met de beleidsvoornemens van de Gemeente Ede, vooral ook    

in relatie tot  de Edese ambitie om bij de top van duurzaamste gemeenten te  gaan behoren 

(zie: startnotitie Duurzaam Ede, maart 2015).  

 

Waarop willen we ons richten? 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een verantwoorde omgang met Gods schepping. We 

maken ons grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering, die door mensen wordt 

veroorzaakt.  We willen mensen hiervan bewust maken en een “helpende hand”  bieden als 

het gaat om mogelijkheden voor concrete acties. De taakgroep heeft met ondersteuning van  

de Gemeente Ede de handschoen opgepakt. Dat kunnen we verder niet alleen. Daar hebben 

we andere gemeenschappen voor nodig. U dus.  

 

Met ondersteuning van de Gemeente Ede willen we ons richten op de volgende speerpunten:  

 

Speerpunten Doelgroep:  

Beheerders van gebouwen 

Doelgroep 

Leden e.a. 

Overkoepelend focus duidelijke communicatie rondom duurzaamheid 

Hernieuwbare energie stimuleren van  installatie 

van zonnepanelen op  

gebouwen van 

geloofsgemeenschap  

 

promotie van zonnepanelen 

of warmtepompen op/in 

woonhuizen 

Energiebesparing in 

gebouw(en) 

- verbetering van isolatie van 

gebouwen, streven naar 

klimaat neutrale status  

- basistemperatuur van 10 

graden Celsius (tijd buiten 

gebruik) 

 

promotie van isolatie van 

woonhuizen (groen energie 

label), streven naar klimaat 

neutrale status  

Duurzame voeding Fair Trade status promotie van gebruik van 

Fair Trade producten in 

huishoudens  

Meer waarde uit afval strikte afvalscheiding in 

gebouwen gemeenschap 

beperking van hoeveelheid 

restafval d.m.v. optimale 

afvalscheiding 

 

Wat zijn we van plan? 

Voorstel stappenplan met tijdschema: 

 



Stap Wat  Wanneer 

1 Uitnodigingsbrief eind augustus 2016 

2 - U besluit of u meedoet en  

- u wijst twee koplopers aan  

- reactie via het antwoordformulier   

voor 1 oktober 2016 

3 Bijeenkomst van de  “koplopers”  12 november 2016 

4 Inventarisatie acties m.b.t. duurzaamheid & 

opstellen actieplan 

november 2016 – januari 2017 

5 Bijeenkomst van koplopers: presentatie 

inventarisatie en actieplannen 

februari 2017 

6 Uitvoering actieplannen februari – oktober 2017  

7 Voortgangsrapportage & evaluatie  november 2017 

8 Vervolgstappen uitvoering 2018 e.v.  

 

Aanmelding  

U kunt uw “koplopers” opgeven via het aanmeldformulier (bijlage).  

 

Hoe kunt u ons bereiken voor meer informatie? 

 

Esther Ratsma, lid KMS       David Ketel, lid KMS    

Meidoornlaan 33, 6721 BX Bennekom  Korenlaan 50, 6721 CV Bennekom 

06-290296731, yecratsma@gmail.com  0318-419692, dhketel@gmail.com 

 

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Namens taakgroep KMS  

 

Esther Ratsma  

 

 

 

 

mailto:yecratsma@gmail.com


Aanmeldformulier 

Aanmelding voor 1 oktober 2016 per email via yecratsma@gmail.com of per post                

via Esther Ratsma, Meidoornlaan 33, 6721 BX Bennekom.    

   

 

Naam geloofsgemeenschap 

 

 

heeft wel / geen belangstelling voor  

Project ‘Edese geloofsgemeenschappen voor duurzaamheid’ 

Adres 

 

 

Woonplaats 

 

 

Postcode 

 

 

Naam & functie contactpersoon 

 

 

E-mail contactpersoon 

 

 

Telefoon contactpersoon 

 

 

Naam koploper 1 

 

 

Email koploper 1 

  

 

Telefoon koploper 1 

 

 

Naam koploper 2 

 

 

Email koploper 2 

 

 

Telefoon koploper 2 

 

 

Opmerkingen 
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