
Resultaatverslag van de (5
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 20 februari 2017 ten 

huize van fam. Van den Andel, Annadaal 23, Ede. 

Aanwezig:  -     Ephraïma de Kluijver 

- Matthea de Kluijver  

- Tinus Hoogendoorn 

- Marcel Nieuwkerk 

- Arie van den Andel (voorzitter) 

 

1. Opening.  

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

 

2. Informatie-uitwisseling met Jan Peter Pols van de Ned. Ger. Kerk, lid van de Commissie 

Duurzaamheid. 

De Commissie Duurzaamheid van de Ned. Ger. Kerk heeft als insteek de sociale gerechtigheid. 

Dit betekent, dat de activiteiten duidelijk verschillen met die van onze werkgroep.  

Vervolgens geven we een uiteenzetting over de verschillende onderwerpen, waarmee onze 

werkgroep zich bezig houdt.  

Afspraak: laten we elkaar op de hoogte houden van de wederzijdse activiteiten en vooral als er 

sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Waar mogelijk zoeken we samenwerking, zodat er 

meerwaarde ontstaat m.b.t. de resultaten.  

 

3. Mededelingen.  

- In het College van Kerkrentmeesters is besloten om een 2-tal kerkgebouwen van 

onze Hervormde Gemeente, de hemelwaterafvoeren af te koppelen van de 

riolering. Middels infiltratie-koffers zullen we het schone hemelwater afvoeren 

naar het grondwater. Met de technische mensen van deze 2 wijken zal een 

afspraak worden gemaakt om het in gang te zetten. Uitvoering - 1e of 2e kwartaal 

2017. 

- Gerline van den Broek oriënteert zich in de volgende vergadering op de inhoud 

van de activiteiten van de werkgroep. 

- Op woensdag 22 februari 2017, 19.30 uur wordt in de Brink (Bennekom) de 

indrukwekkende film “Before the Flood” vertoond.                  

De beroemde acteur Leonardo di Caprio heeft gedurende twee jaar de aarde 

rondgereisd om de gebieden te bezoeken die nu al enorm te leiden hebben onder 

de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hij sprak niet alleen met 

vooraanstaande wereldleiders die indringend om actie vragen tegen de 

opwarming, maar ook met enkele klimaatsceptici. 

Na afloop van de vertoning van de film gaan we met elkaar in gesprek onder 

leiding van weerman en christen Reinier van den Berg. 

4. Verslag van de op 9 januari 2017 gehouden vergadering. 

- Inhoudelijk: het verslag wordt redactioneel akkoord bevonden. 

- N.a.v.: 

- Tinus heeft contact gehad met Nico van de Neut. Er komt op de centrale pagina van de 

website van onze gemeente met vermelding van het onderwerp ‘duurzaamheid’ met een 

link naar de website van onze werkgroep. Er komt ook een link naar onze website op de 

websites van de wijkgemeenten.  



- Op 15 oktober is het Michazondag. Met ds. Van den Houten is er contact geweest met 

verzoek om in het Ministerie van Predikanten de vraag aan de orde te stellen op die datum 

hieraan in de prediking aandacht te schenken. 

- Over het aanbrengen van zonnepanelen op kerkelijke gebouwen heeft Marcel overleg 

gehad met Addy Hekking (vz. van de Technische Commissie van het C.v.K.). Deze heeft 

gesteld, dat het aanbrengen van dergelijke voorzieningen geen geld mag kosten. Voor het 

gebouw Rehoboth heeft Marcel voorgesteld de investering t.b.v. zonnepanelen voor eigen 

rekening te nemen. Hij vraagt dan een vergoeding van € 0,12 per geleverde Kwh. Het dak 

van de Bethelkerk moet over enkele jaren worden vernieuwd. Nu dus geen zonnepanelen 

hierop aanbrengen. 

5. Ingekomen:  

- Mails, d.d. 10-1-2017 van Marcel: nieuwsbrief van KMS; 

- Mail, d.d. 12-1-2017 van Tinus: balans aandachtspunten duurzaamheid; 

- Mail, d.d. 3-2-2017 van Marcel: update over de zonnepanelen op de kerkgebouwen; 

- Mail, d.d. 9-2-2017 van Tinus: voorstel tot het plaatsen van een artikel in de kerkbode. 

- Mail, d.d. 16-2-2017 van Marcel: groene stemwijzer. 

 

6. Aandachtspunten:  

- Inventarisatie van het gebruik van schoonmaakmiddelen, afvalscheiding en 

voedselverspilling in onze kerkelijke gebouwen. 

- Van welke banken maken we als kerk gebruik i.v.m. de scores op bankenwijzer: is in 

behandeling bij het C.v.K. 

 - Aanmelding als Groene Kerk: wacht op behaalde resultaten. 

- Gemeentelijke subsidie voor onderzoek naar de draagkracht van de dakconstructie van de 

Bethelkerk.: Hiervoor zijn geen mogelijkheden beschikbaar. 

- Organisatie van een informatie-avond over duurzaamheid: T.z.t. 

7. Zonnepanelen op kerkgebouwen.  (Zie onder punt 4). 

 

8. Balans aandachtspunten duurzaamheid . 

De balans gaat naar het moderamen van de A.K. 

 

9. Landelijke Opschoondag op 25 maart van 10.00 tot 12.00 uur: doen we mee als 

werkgroep? Via de Kléopasgemeente kan hieraan worden deel genomen. 

 

10. Nieuwe onderwerpen.  Niet op dit moment. 

 

11. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 20 maart 2017 om 20.00 uur ten huize van de fam. Van den Andel, 

Annadaal 23. 

 

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

 

13. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


