
Resultaatverslag van de (8
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 3 juli 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. 

 

2. Mededelingen.  

- Op 7  oktober wordt in Amersfoort de Groene Kerkendag gehouden. Hiervoor kan 

men zich al aanmelden via de website van de organisatie. 

3. Verslag van de op 15 mei 2017 gehouden vergadering. 

- Inhoudelijk: het verslag wordt redactioneel akkoord bevonden. 

- N.a.v.: 

 Wim meldt, dat Bert Komdeur (Nieuwe Kerkgemeente)graag kennis wil maken 

met de werkgroep vanwege zijn interesse in duurzaamheid. Voor de eerstvolgende 

vergadering van de werkgroep wordt hij uitgenodigd door Wim. 

 De aanvulling op de website over tweedehands kleding wordt akkoord bevonden. 

 Tinus schrijft onze predikanten aan om aandacht te schenken aan de Micha-

zondag. Tevens benadert hij de wijkkerkenraden om in hun vergaderingen 

gedurende een kwartier de werkgroep te mogen presenteren. De 

vertegenwoordiging wordt als volgt verdeeld: 

o Oude Kerkgemeente: Marcel en Tinus; 

o Kléopasgemeente: Tinus en Ephraïma; 

o Bethelkerkgemeente: Gerline en Tinus; 

o Arkgemeente: Arie en Tinus; 

o Sionkerkgemeente: Arie en Tinus. 

Tinus bericht ons wanneer we ons kunnen presenteren. Gerline heeft nog even 

bedenktijd nodig. Bij de presentatie wordt zij eventueel vervangen door Arie 

of een ander werkgroeplid. 

4. Ingekomen:  

- Mail van Tinus, d.d. 16-5-2017 met de melding van actualisatie van de website. 

- Diverse mails over kopieerpapier van het kerkelijk bureau. 

- Diverse mails over toevoegingen aan onze website. 

Tips:  - bekendmaking van activiteiten via de beamer, bijv. over de Michazondag; 

- flyer vervaardigen t.b.v. overige wijkgemeenten met een wens van een nieuw 

duurzaam jaar. 

   

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. I.i.g. organiseert de gemeente Ede 

geen informatie-avond in oktober. Op 26 augustus wordt het evenement Pure Passie gehouden. 

We gaan proberen hierbij aan te sluiten, waarvoor we de power-point-presentatie kunnen 

gebruiken, eventueel aangevuld met alle reeds in onze gemeente genomen maatregelen op het 

gebied van duurzaamheid. Arie neemt contact op met de programmamanager Duurzaamheid 

van de gemeente Ede om zo mogelijk gebruik te maken van de gemeentelijke stand. A.d.h.v. 

de resultaten van duurzaamheidmaatregelen kunnen we ons wellicht ook aanmelden als 

‘Groene Kerk’. 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.  

- 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. 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. Dit is inmiddels voorbereid ter bespreking in het 

C.v.K. 

Hierbij is tevens de vraag aan de orde of de Diaconie bereid is te investeren in zonnepanelen 

op kerkelijke gebouwen, bijv. op het dak van de Sionkerk of op het dak van De Ark. 

Arie legt deze vraag voor aan de Diaconie. 

 

7. Uitwerking van het onderwerp ‘tegengaan van voedselverspilling’. 

Arie heeft een concept opgesteld voor publicatie in de kerkbode. Na aanpassing wordt hiermee 

ingestemd. 

 

8. Nieuwe onderwerpen.   

Hiervoor zijn momenteel geen suggesties. 

 

9. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 18 september 2017 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, 

Mr. Beelpark 31. 

 

10. Rondvraag/ w.v.t.t.k.   

- Op 23 september vindt er weer een bijeenkomst plaats van de Edese 

geloofsgemeenschappen. Arie verzorgt er een presentatie over de inmiddels in onze 

gemeente behaalde resultaten. 

 

11. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


