
Resultaatverslag van de (7
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 15 mei 2017 ten huize 

van fam. De Kluijver, Mr. Beelpark 31, Ede. 

Aanwezig:  -     Ephraïma de Kluijver 

- Tinus Hoogendoorn 

- Marcel Nieuwkerk 

- Wim van Spronsen 

- Gerline van den Broek 

- Arie van den Andel (voorzitter) 

 

1. Opening.  

Arie opent de vergadering met gebed en heet allen hartelijk welkom; in het bijzonder Gerline 

van den Broek, die zich oriënteert op de mogelijkheid om lid te worden van de werkgroep. 

 

2. Mededelingen.  

- In de kerkbode van 12 mei is een oproep gedaan om bij vervanging van 

gloeilampen LED-lampen te gebruiken. 

- Door maatregelen is er al duidelijk sprake van vermindering van energiegebruik in 

de gemeentelijke gebouwen. 

3. Verslag van de op 20 maart 2017 gehouden vergadering. 

- Inhoudelijk: het verslag wordt redactioneel akkoord bevonden. 

- N.a.v.: 

o Op het door Marcel ingediende plan voor het aanbrengen van zonnepanelen op het 

dak van Rehoboth is nog geen reactie van het C.v.K. ontvangen. 

o Tinus meldt, dat Jeroen van den Akker heeft laten weten niet deel te nemen aan de 

werkgeoep. 

o Tinus heeft een powerpoint-presentatie gemaakt. Deze wordt met een aanpassing 

akkoord bevonden. Hiermee gaan we na de zomer de wijkkerkenraden benaderen. 

Tinus presenteert bij de kerkenraad van de Kléopasgemeente. 

o Het onderwerp ‘duurzaamheid’ is aan de orde gesteld in het Protestants Beraad 

van 10 mei met de vraag om hieraan eveneens aandacht te schenken en de 

mogelijkheid van samenwerking te overdenken. Er is medegedeeld, dat de Prot. 

Gemeente Ede in september dit bespreken. 

4. Ingekomen:  

- Mail van Tinus, d.d. 21-3-2017 met klimaatnieuws. 

- Mail van Tinus, d.d. 25-3-2017 over de landelijke schoonmaakdag op 25 maart.  

- Mail van Tinus, d.d. 9-5-2017 over het contact met Jeroen van den Akker, waaruit blijkt, 

dat Jeroen bij zijn eerder besluit blijft om geen lid te worden van de werkgroep. 

- Mail van Marcel, d.d. 5-5-2017 met toezending van het Jaarverslag 2016 van de 

Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving te Bennekom. 

- Mail van Marcel, d.d. 5-5-2017 met informatie over een excursie op 13 mei. 

- Mail van Tinus, d.d. 15-5-2017, waarbij voor de Michazondag het thema 

‘klimaatverandering en zorg voor de schepping en milieu’ wordt aangereikt. 

- Mail van Tinus, d.d. 15-5-2017 met toezending van de concept-powerpoint-presentatie 

voor de presentatie bij de wijkkerkenraden. 

 

5. Aandachtspunten:  



- Inventarisatie van het gebruik van schoonmaakmiddelen, afvalscheiding en 

voedselverspilling in onze kerkelijke gebouwen: We wachten tot de inventarisatie afgerond is. 

- Aanmelding als Groene Kerk: wacht op behaalde resultaten. 

- Organisatie van een informatie-avond over duurzaamheid. Dit is misschien ook mogelijk in 

samenwerking met de burgerlijke gemeente, die in oktober iets organiseren. 

- het onderwerp ’duurzaamheid’ is onder de aandacht gebracht in het Prot. Beraad met de 

vraag wat de andere PKN-kerken in Ede hieraan doen en of samenwerking op dit gebied tot de 

mogelijkheden behoort: we wachten op reactie. (zie ook bij verslag, onder punt 3.) 

- de werkgroep Communicatie is gevraagd aan onze werkgroep advies te verstrekken over een 

goede wijze van communicatie naar onze gemeenteleden: we wachten op reactie. 

 

6. Terugkoppeling van de bespreking van het onderwerp ‘duurzaamheid’ in het 

moderamen van de A.K. 

Er s informatie vanuit de vergadering van het moderamen van de A.K. van 11 april 2017 

beschikbaar. In die vergadering is uitvoerig het onderwerp ‘duurzaamheid’ besproken, onder 

meer de balans van aandachtspunten Duurzaamheid, zoals opgesteld door de werkgroep. 

Verder is overlegd achtergrondinformatie over de ASN-bank, i.v.m. de vraag vanuit de 

werkgroep aan het C.v.K. om na te gaan in hoeverre de banken, waarvan gebruik wordt 

gemaakt, in overeenstemming handelen met uitgangspunten van duurzaamheid 

 

7. Zonnepanelen op kerkgebouwen.  

Het wachten is op besluitvorming binnen het C.v.K. over het voorstel van Marcel m.b.t. 

zonnepanelen op het dak van Rehoboth. 

 

8. Tweedehands kleding. 

Gerline licht toe, dat tweede hands kleiding ook een item is voor ‘duurzaamheid’. We kunnen 

hierbij denken aan kinderarbeid bij de vervaardiging van kleding. Zelfs in Turkije worden 

kinderen van vluchtelingen ingezet. Gerline is 1 jaar geleden met Pyanta-kinderkleding 

begonnen, waarbij ze zelf de kleding maakt dat aan het keurmerk G.O.T.S. (Global Organic 

Textil Standard) voldoet, waarbij de textiel uit minimaal 70% biologische vezels bestaat. De 

fabrieken moeten aan waterzuivering doen; de mensen moeten onder goede werkzaamheden 

kunnen werken en er moet goede hygiëne in de fabriek zijn; de werknemers ontvangen het 

minimum loon en de productie moet vrij van kinderarbeid zijn.  

Pyanta werkt alleen met stoffen uit Europa. De kleding heeft omslagmogelijkheden, zodat 

deze op de groei wordt gemaakt. En dus langer meegaat. In de Bethelkerk wordt 2 x per jaar 

een kledingbeurs gehouden voor mensen die geen kinderkleding kunnen betalen. Zij kunnen 

dan gratis kinderkleding uitzoeken. 

Voor Buygi wordt in de Nieuwe Kerk 2 x per jaar kleding ingezameld. Bij de Ark staat een 

kledingcontainer voor recycling. In de Winkel van Sinkel is tweede handskleding te koop.  

Tinus zegt toe over dit onderwerp e.e.a. op de site te plaatsen.   

 

9. Nieuwe onderwerpen.   

Het tegen gaan van voedselverspilling verder uitwerken. 

 

10. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 3 juli 2017 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, Mr. 

Beelpark 31. 

 



11. Rondvraag/ w.v.t.t.k.   

- Wim (lid van de Nieuwe Kerkgemeente) deelt mede definitief deel te nemen in de 

werkgroep. 

- Gerline denkt nog na over deelname aan de werkgroep. 

- Matthea heeft besloten te stoppen met de deelname aan de werkgroep. 

 

12. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


