
Resultaatverslag van de (4e) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 9 januari 2017 ten 
huize van fam. De Kluijver, Mr. Beelpark 31, Ede. 

Aanwezig:  -     Ephraïma de Kluijver 
- Matthea de Kluijver  
- Tinus Hoogendoorn 
- Marcel Nieuwkerk 
- Teun van Roekel 
- Arie van den Andel (voorzitter) 

 
1. Opening.  

Arie opent de vergadering met gebed en heet allen hartelijk welkom.  
 

2. Mededelingen.  
- Het interview met Arie voor ‘duurzaamheidsheld’ heeft plaats gevonden.  
-       Bericht, d.d. 30-12-2016, over sheets van bijeenkomst van de Edese 

geloofsgemeenschappen over duurzaamheid op 12-11-2016 met verwijzing naar 
https://kms-bennekom.nl/edese-geloofsgemeenschappen-voor-duurzaamheid/activiteiten-
en-voortgang 

- Teun deel mede, dat hij stopt met het deelnemerschap aan de werkgroep, omdat hij 
voorzitter wordt van het bestuur van wijkcentrum ‘De Velder’. Vanwege het tijdsbeslag 
hiervan, ziet hij zich genoodzaakt een aantal functies neer te leggen. Hij zegt toe Jeroen 
van den Akker te benaderen om hem in de werkgroep op te volgen. 

- Teun wijst op Gerline van den Broek van Pyanta duurzame kinderkleding, presenteert zich 
op Ede-Natuurlijk en kan mogelijk een waardevolle aanvulling van de werkgroep zijn. 
Tinus zegt toe contact met haar op te nemen.  

3. Verslag van de op 10 november 2016 gehouden vergadering. 
- Inhoudelijk: het verslag wordt redactioneel akkoord bevonden. 
- N.a.v.: 

- afhandeling afspraken, o.m. : 
 - voorstellen m.b.t. zonnepanelen op kerkelijke gebouwen. 

 Teun zegt, dat een subsidie-aanvraag in het kader van SDE alleen voor het 
bedrijfsleven van toepassing is.  

 Marcel zegt toe contact op te nemen met Addy Hekking voor onderzoek van 
de draagkracht van de dakconstructie van de Bethelkerk en over een mogelijk 
vervolg m.b.t. het aantal zonnepanelen en de exploitatie. Tevens zal hij 
Rehoboth als mogelijke locatie voor zonnepanelen bespreken. 
- plaatsing artikel in kerkbode. 
Hieraan is voldaan in de kerkbode van 23 december 2016. De inhoud heeft 
ieders instemming. 
- afgesproken wordt de aanmelding als Groene Kerk op te schorten tot er meer 
concreets te melden is van acties/realisering van projecten, waartoe besloten is. 
Bij aanmelding blijkt dit namelijk wel nodig te zijn. 
- Tinus regelt, dat op elke website van de wijkgemeenten een vaste rubriek 
‘duurzaamheid’ wordt geplaatst.  
- Van de werkgroep ‘Communicatie’ is nog niets vernomen.  
- Tinus informeert via ds. Van den Houten bij het M.v.P. of via prediking 
aandacht kan worden besteed aan duurzaamheid.  



 
 

4.   Ingekomen:  
- Mail van Tinus, d.d. 11-11-2016 over uitgevoerde registratie op de site van de gem. Ede 

www.ede-natuurlijk.nl/users; 
- Mail van vz., d.d.28-11-2016, over 2350 scriptures over rentmeesterschap; 
- Mail van Tinus, d.d. 9-12-2016 over de plaatsing van onze site op de site van onze 

gemeente; 
- Mail van vz., d.d. 21-12-2016: doorzending nieuwsbrief Groene Kerken; 
- Mail van Marcel, d.d. 19-12-2016, met info over de 1e bijeenkomst van Denktank Ede 

Energieneutraal. 
 

5. Inventarisatie van het gebruik van schoonmaakmiddelen, afvalscheiding en 
voedselverspilling in onze kerkelijke gebouwen: zie rapport, d.d. 8-11-2016 en rapporten, 
d.d. 21-11-2016 en 25-11-2016. 

- Het blijkt, dat de beheerders hoofdzakelijk zelf schoonmaakmiddelen inkopen, 
uitgezonderd de tabletten voor de vaatwasmachines. 

- Martijn Geluk heeft gemeld, dat wijziging in gebruik van bedrijfsafvalcontainers 
gemakkelijk kan worden aangepakt.  

- Wisseling van banken kan gemakkelijk worden geregeld. 
- Het verdient aanbeveling een notitie met ‘tools’ op te stellen voor de kerkrentmeesters 

voor de gesprekken met de beheerders van de kerkgebouwen. 
- Blijkens mededeling van Piet van Eden kan voor de kerkbode gerecycled papier met 

dezelfde kwaliteit en gelijke kosten worden gebruikt, zo ook op het kerkelijk bureau.  

Verdere behandeling van dit onderwerp stellen we aan de orde als alle rapporten binnen zijn. 

6. Organisatie van een informatie-avond over duurzaamheid: 
- Hoe breed zetten we de informatieavond op? 
- Op welke termijn? 
- Welke onderwerpen gaan we behandelen? 
- Wie kunnen de informatieavond voorbereiden? 
We denken er allen verder over na. 
 

7. Nieuwe onderwerpen? 
- Werken aan de titel ‘Fairtradekerk’? 
We besluiten dit onderwerp op te schorten tot er duidelijkheid is over de werkwijze van de 
beheerders. 
Efraïma zoekt uit wat het prijsverschil is tussen fairtradekoffie en gewone koffie.  
 

8. Rondvraag/w.v.t.t.k. 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

9.  Volgende vergadering   
Deze wordt gepland op 20 februari 2017 om 20.00 uur ten huize van de fam. Van den Andel, 
Annadaal 23. 
 

 10.  Sluiting. 
 Arie sluit de vergadering af met gebed. 

  



 


