
Resultaatverslag van de (6e) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 20 maart 2017 ten 
huize van fam. Van den Andel, Annadaal 23, Ede. 

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

 
1. Opening.  

Arie opent de vergadering met gebed en heet allen hartelijk welkom; in het bijzonder Wim van 
Spronsen, die zich oriënteert op de mogelijkheid om lid te worden van de werkgroep. 
Gerline van den Broek zou eveneens aanwezig zijn met hetzelfde doel als Wim, maar zij laat 
zich verontschuldigen i.v.m. ziekte. 
 

2. 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. Het betreft de Bethelkerk en de Ark. Middels infiltratie-koffers zullen 
we het schone hemelwater afvoeren naar het grondwater. Publicatie hiervan is van 
belang als voorbeeld voor andere kerken en voor onze gemeenteleden. De 
afkoppeling levert ook een besparing op m.b.t. de waterschapslasten er is dus 
sprake van een terugverdienmodel. 

- Op 29 maart om 19.30 wordt de film ‘Before the Flood’ vertoond, waarvoor de 
gemeente Ede diverse personen heeft uitgenodigd. Na afloop is er een 
gedachtewisseling met deskundigen.   

- Vandaag is de nieuwsbrief van de Groene Kerken ontvangen en is direct 
doorgestuurd maar de leden van de werkgroep en tevens op onze website geplaatst. 

- Aan de Landelijke Opschoondag op 25 maart wordt door de Kléopasgemeente 
deelgenomen. Er zijn tot nu toe 15 deelnemers. 

3. Verslag van de op 20 februari 2017 gehouden vergadering. 
- Inhoudelijk: het verslag wordt redactioneel akkoord bevonden. 
- N.a.v.: 

o Met Jan Peter Pols is afgesproken na een jaar opnieuw contact met hem te zullen 
opnemen. 

o De opgestelde Balans met aandachtspunten moet nog naar het C.v.K.  (Arie regelt 
dit.) 

4. Ingekomen:  
- Mail van Tinus, d.d. 17-3-2017 over het onderwerp ‘God in de supermarkt’. 
- Mail van Tinus, d.d. 14-3-2017 over vertegenwoordiger van de Sionkerkgemeente in de 

werkgroep.  
- Mail van Tinus, d.d. 7-3-2017 over de landelijke schoonmaakdag op 25 maart.  
- Mail van Tinus, d.d. 28-2-2017 over het contact met Wim van Spronsen die zich oriënteert 

tot deelname aan onze werkgroep. 
- Mail van Tinus, d.d. 28-2-2017 over de Landelijke Schoonmaakdag op 25 maart. 

 



 
5. 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. Dit kan als de 
hemelwaterafvoeren van de twee kerkgebouwen gerealiseerd zijn. 

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

6. Zonnepanelen op kerkgebouwen.  
Marcel meldt, dat er een voorstel van hem bij het C.v.K. ligt, waarbij hij de investering voor 
z’n rekening neemt. Om het jaarverbruik van 35.000 kWh van Rehoboth op te vangen, zijn 
140 zonnepanelen nodig. Er is sprake van een win-win situatie. Er moet dan wel een contract 
van 15 jaar worden afgesloten. Voor de kerk is er dan een lagere stroomprijs dan nu en voor 
Marcel is het fiscaal aantrekkelijk. Er is een terugverdientijd van 8 à 9 jaar.  
Arie zegt toe in de eerstvolgende vergadering van het moderamen van de A.K. dit onderwerp 
te agenderen, samen met de aandachtspunten van de Balans, onder een agendapunt 
‘Duurzaamheid’. Als voorbeeld kan dienen de moskee in Ede-zuid, terwijl ook de Petrakerk 
plannen heeft voor zonnepanelen.   
 

7. Nieuwe onderwerpen.  Niet op dit moment. 
 

8. Planning volgende vergadering. 
Deze wordt gepland op 15 mei 2017 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, Mr. 
Beelpark 31. 
 

9. Rondvraag/ w.v.t.t.k.   
- Volgende vergadering in het bijzijn van Gerline het onderwerp ‘tweedehands kleding aan 

de orde stellen. 
- Het idee wordt gelanceerd om in de vergaderingen van de wijkkerkenraden een korte 

powerpointpresentatie te geven over het onderwerp ‘duurzaamheid’. In de volgende 
vergadering bereiden we dit voor. Tinus zegt toe hiervoor een aanzet te maken.  

- Het onderwerp ‘duurzaamheid’ is ook een geschikt item voor behandeling tijdens de 
Michazondag. 

-  Voor de benadering van Jeroen van de Akker door Tinus zal Arie het e-mailadres van 
Jeroen doorzetten. 

 
10. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


