
Resultaatverslag van de startbijeenkomst van de Werkgroep Duurzaamheid op 8 september 2016 in 

De Ark, Heyendaal, Ede. 

Aanwezig:  -     Ephraima de Kluijver 

- Matthea de Kluijver 

- Tinus Hoogendoorn, 

- Marcel Nieuwkerk 

- Teun van Roekel 

- Arie van den Andel 

 

1. Opening en mededelingen. 

Arie opent de vergadering met gebed, het lezen van Gen.1,v.28 en heet allen hartelijk welkom. 

Hij deelt mede, dat Jeroen van de Akker – aanbevolen door de kerkenraad van de 

Sionkerkgemeente - aanvankelijk ook is aangemerkt als lid van deze werkgroep, maar die ziet 

er vanaf. Hij was tevoren hierover niet benaderd. 

Er zijn nog niet zo veel deelnemers aan de werkgroep (6), maar toch voldoende om ermee aan 

de slag te gaan.  

2. Kennismaking met elkaar met vermelding van welke talenten/achtergrond een ieder heeft. 

Alle aanwezigen stellen zich voor en vertellen wat hun achtergrond is en waarom men deel 

neemt aan de werkgroep. Er is veel enthousiasme om aan de slag te gaan. 

3. Toelichting op/bespreking van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in hoofdstuk 13 van 

het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Ede 2016 – 2020 a.d.h.v. de reeds toegezonden 

tekst van dit hoofdstuk. 

Dit hoofdstuk behoeft geen verdere toelichting. 

4. Doel van de werkgroep. 

We zullen ons richten op enerzijds de gemeenteleden en anderzijds op de kerkelijke 

organisatie, uitgesplitst op gebouwen, inkoop en verkondiging. 

Over een jaar presenteren we ons als kerk op de Dag van de duurzaamheid. 

5. Wat zijn de verwachtingen van de werkgroepleden. 

We zijn ons er van bewust, dat het onderwerp ‘duurzaamheid’ niet bovenaan de 

prioriteitenlijst van gemeenteleden en kerkelijke organisatie staat. Het zal wellicht een 

moeizaam traject zijn om tot concrete resultaten te komen. We moeten proberen in kleine 

‘stappen’ hiertoe te komen.  

6. Aanpak: 

a. Inventarisatie van de onderwerpen, waarover de werkgroep zich gaat buigen. 

m.b.t. gemeenteleden: 

- voeding en vermindering voedselverspilling; 

- energieverbruik; 

- afvalvermindering; 

- vergroening van de eigen leefomgeving; 

- dierenwelzijn’; 

- vermindering verspilling van grondstoffen; 

- bewust boodschappen doen (o.m. wat koop je in welk jaargetijde); 

- welke teksten uit de bijbel kunnen de predikanten aanreiken i.r.t. duurzaamheid. 

m.b.t. de kerkelijke organisatie:  

- energie-inkoop; 

- isolatie van gebouwen; 



- zonnepanelen aanbrengen; 

- energieverbruik; 

- inkoop (fairtrade); 

- getuigenis/verkondiging; 

- predicaat ‘groene kerk’ bewerkstelligen; 

- afkoppeling regenwater. 

b. Inventarisatie van informatie over de verschillende onderwerpen. 

We komen op dit moment tot de volgende inventarisatie: 

- Info van de Groene Kerk: wordt toegestuurd door Tinus; 

- Artikel over duurzaam leven van Kerk in Actie: wordt toegestuurd door Tinus; 

- Artikelenlijst voor bewust boodschappen doen: wordt aangeleverd door 

Ephraima. 

c. Overige werkwijze van de werkgroep, o.m. vergaderfrequentie, rapportage, 

berichtgeving/communicatie.  

We proberen 1 keer per maand bijeen te komen. We volstaan met 

resultaatverslaglegging, aanbevelingen, acties, etc. 

Voor berichtgeving naar gemeenteleden gebruiken we de kerkbode. 

De onderlinge informatie-uitwisseling gebeurt via de mail. 

d. Taakverdeling. 

Arie: Addie Hekking, voorzitter van de Technische Commissie van het C.v.K. 

uitnodigen voor de volgende vergadering om af te stemmen wat de s.v.z. is van tot 

nu toe door het C.v.K. genomen duurzaamheidmaatregelen. 

Arie: melding in de kerkbode van de start van de werkgroep met uitnodiging tot 

meer deelname aan de werkgroep en om aanvulling van te behandelen 

onderwerpen.   

Hele werkgroep: Deelname aan de landelijke opschoondag in maart 2017 van de 

St. Nederland Schoon. 

7. Volgende vergadering is gepland op 6 oktober 2016 om 20.00 uur ten huize van de fam. De 

Kluijver, Mr. Beelpark 31. 

 8. Sluiting. 

 Arie sluit de vergadering af met gebed. 

  

 


