
Resultaatverslag van de (3
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 10 november 2016 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.  

- Mail van 10 oktober over interview voor ‘duurzaamheidsheld’.                            

Na een positieve reactie, zijn er nog geen nadere berichten hierover ontvangen. We wachten af.   

- Terugkoppeling van de Groene Kerkendag op 8 okt. 

Tinus en Arie zijn hierbij aanwezig geweest. Het was een zeer inspirerende dag met lezingen 

en workshops met goede sprekers. Tinus meldt, dat de workshop over ‘God in de supermarkt’ 

een echte eyeopener was. Arie heeft de organisatoren gevraagd de sheets van de inleiders 

beschikbaar te stellen, dan wel te vermelden waar deze te vinden zijn. Deze sheets bevatten 

waardevolle informatie over diverse onderwerpen wat ons verder kan helpen. We hopen de 

volgende vergadering hierover te kunnen beschikken. 

3. Verslag van de op 6 oktober 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 heeft e.e.a. bij Vallei Energie aan de orde gesteld. Mogelijk, dat de 

gemeente Ede nog financieel kan bijdragen aan het onderzoek naar de 

dakconstructie van de Bethelkerk door fa. Snetselaar. Vóór 1 april 2017 moet 

wel een subsidie-aanvraag in het kader van SDE worden ingediend. Hij 

verwacht dat het dak van de Ark zich niet goed leent voor zonnepanelen i.v.m. 

de vele hoeken van het dak. 

- plaatsing artikel in kerkbode. 

Hieraan is voldaan in de kerkbode van 14 oktober. De inhoud heeft ieders 

instemming. 

- inventarisatie van schoonmaakmiddelen, afvalscheiding en 

voedselverspilling in onze kerkelijke gebouwen. 

Er is geïnventariseerd bij Rehoboth en de Bethelkerk. Hierover is een rapport 

toegezonden. Er volgt nog onderzoek bij de Sionkerk, de Ark en de Rank. 

Eerst na een volledige rapportage kunnen we conclusies trekken en adviezen 

opstellen t.b.v. de C.v.K. De Bethelkerk blijkt in de kerkzaal in de ramen nog 

enkel glas in metalen ramen te hebben. Teun onderzoekt de mogelijkheid of er 

subsidie mogelijk is voor voorzetramen. 

 

 



4.   Onze eigen website (vervaardigd door Tinus):  

-  wat vinden we er van? 

 Iedereen is enthousiast. Tinus overlegt met Nico van de Neut (webmaster van de website van 

de Hervormde Gemeente Ede) voor vermelding op die website met een link naar onze website. 

 Als dit gebeurd is, vermelden we dat ook in de kerkbode. Tinus geeft Arie een bericht als het 

zover is. Nieuwe documenten worden op onze website geplaatst, zodat iedereen deze kan 

raadplegen. Nieuwe informatie/documenten moeten naar Tinus worden gezonden, die voor de 

plaatsing op onze website zorgt. 

- eventuele suggesties voor aanpassing of aanvulling.  

De aangedragen suggesties worden door Tinus verwerkt.  

 

5. Voorstel van Teun om ons als werkgroep op het online duurzaamheidsplatform te 

registreren. 

We besluiten ons als werkgroep te laten registreren. Teun regelt de registratie. Tinus levert 

hiervoor de nodige informatie aan. 

 

6. Nieuwe te behandelen onderwerpen. 

a. Eén van de onderwerpen, die in het hoofdstuk over duurzaamheid in het beleidsplan van 

onze hervormde gemeente is genoemd betreft ‘dierenwelzijn’. Hoewel we er vanuit gaan, 

dat onze gemeenteleden goed met dieren omgaan, blijkt het lastig te zijn om over 

dierenwelzijn concrete adviezen te verstrekken. Matthea noemt de mogelijkheid om te 

letten op de herkomst van vlees, bijv. alleen biologisch vlees nuttigen of er op letten dat 

materiaal van dierlijke afkomst  (bijv. leer) verantwoord is. 

Daarnaast is de keuze van bank relevant in het kader van dierenwelzijn, klimaat en 

duurzame visserij. Op die aspecten scoren ING en Van Lanschot volgens Tinus heel erg 

slecht. Om tot een goede keuze van een bank te komen, kan dit voor een kerk van belang 

zijn als we voor dierenwelzijn willen opkomen. Arie informeert bij het C.v.K. en Diaconie 

van welke banken we als kerk gebruik maken en in hoeverre rekening kan worden 

gehouden met voormelde scores.   

b. Het organiseren van een informatie-avond over duurzaamheid voor onze leden, zo 

mogelijk in samenwerking met andere kerken. Op de Groene Kerkendag heeft een 

gemeentelid van de Chr. Ger. Kerk deze suggestie gedaan. Arie agendeert dit ook bij het 

overleg met de andere kerken in Ede van de P.K.N. Op zo’n informatie-avond kunnen 

externe sprekers worden uitgenodigd, zoals ook op de Groene Kerkendag, bijv. over het 

thema ‘God in de supermarkt’. We zijn ons er wel van bewust, dat een dergelijke 

informatie-avond de nodige voorbereiding en tijd vergen. De informatie-avond hoeft 

overigens niet op korte termijn plaats te vinden.  

 

7. Eventuele takenverdeling. 

Arie vraagt aan Tinus of hij eventueel de taak van secretaris van deze werkgroep op zich wil 

nemen. Een onderlinge taakverdeling tussen hem en de secretaris is hierbij ook eventueel nog 

mogelijk. Tinus zegt toe hierover na te denken. 

 

8. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

a. Teun herinnert er aan, dat in de eerste vergadering is afgesproken bij de predikanten 

navraag te doen waar in de Bijbel over ‘duurzaamheid’ wordt gesproken. Arie zegt toe dit 

te regelen. 



b. Arie stelt voor in het Prot. Beraad bij de andere kerken in Ede, die tot de P.K.N. behoren, 

eveneens aandacht te vragen voor duurzaamheid in het beleid. Dit wordt akkoord 

bevonden. Arie zegt toe hiervoor te zorgen. 

c. Arie stelt voor de Werkgroep Communicatie van onze gemeente advies te vragen over een 

goede wijze van communicatie naar onze gemeenteleden. Arie verzorgt dit. 

9.  Volgende vergadering   
Deze wordt gepland op 9 januari 2017 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, Mr. 

Beelpark 31. 

 

 10.  Sluiting. 

 Arie sluit de vergadering af met gebed. 

  

 


