
Resultaatverslag van de (9
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 21 september 2017 ten 

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

Aanwezig:  -     Ephraïma 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. Hij memoreert, dat 

Gerline om gezondheidsredenen zich helaas genoodzaakt zag om de werkgroep te verlaten. 

Arie meldt, dat hij in de A.K.-vergadering een oproep heeft gedaan om met name vanuit de 

Sionkerkgemeente en de Bethelkerkgemeente gemeenteleden te vragen of de namen daarvan 

te melden voor deelname aan de werkgroep. 

Tinus zegt toe Piet Slootweg en Evert Jan van den Heuvel vanuit de Bethelkerkgemeente te 

benaderen voor deelname. 

 

2. Mededelingen.  

- FoodBattle: zie de mail van Arie van 1 september hierover. Binnen de werkgroep bleek er 

geen belangstelling tot deelname te zijn. 

- Presentatie tijdens het evenement ‘Pure Passie’.  

Met gebruikmaking van de stand van Marcel heeft Arie A-4tjes uitgedeeld met informatie 

over het bestaan en de doelstelling van de werkgroep Duurzaamheid.  

- World Food Day op 14 oktober: zie voor meer informatie de overgelegde info uit ‘Dichterbij’ 

van Rabobank. 

- Het C.v.K. heeft besloten het voorstel van Marcel tot het aanbrengen van zonnepanelen op 

het dak van Rehoboth te accorderen. 

- De A.K. heeft op 13 september besloten de Herv. Gemeente Ede aan te melden als ‘Groene 

Kerk’.  

- Op 23 september presenteren we (Arie) de resultaten van de bereikte 

duurzaamheidmaatregelen van onze gemeente in een bijeenkomst van de Edese 

Geloofsgemeenschappen voor Duurzaamheid.  

- Scribaat A.K.  

Arie deelt mede, dat hij per 1 januari 2018 aftredend is als scriba van de A.K. en niet 

herkiesbaar is. Voortzetting van het voorzitterschap van de werkgroep Duurzaamheid is nog 

een punt van nader beraad, omdat het ook van belang is, dat er een verbinding blijft met de 

A.K. 

3. Verslag van de op 3 juli 2017 gehouden vergadering. 

- Inhoudelijk: het verslag wordt redactioneel akkoord bevonden. 

- N.a.v.: 

o Marcel, Wim en Arie hebben zich aangemeld voor deelname aan de zgn. Groene 

Kerkendag. 

o Bert Komdeur wordt door Wim uitgenodigd voor de volgende vergadering van de 

werkgroep. 

o Tinus heeft van onze wijkpredikanten – uitgezonderd van ds. Molenaar - geen 

reactie ontvangen op zijn mail, waarin gevraagd werd aandacht te besteden aan de 



Michazondag. Ds. Molenaar meldt, dat het aan de orde komend thema wel de 

Michazondag zal raken.  

o De aanvraag voor een presentatie bij de wijkkerkenraden moet nog bij de scriba’s 

worden ingediend.  

4. Ingekomen:  

- Mail van Arie, d.d. 1-9-2017 met de uitnodiging tot deelname aan de FoodBattle. 

- Uitnodiging van de interkerkelijke werkgroep ‘Kerk en Schepping’ voor een 

bijeenkomst op 16 november in de bibliotheek van Wageningen met als thema 

‘Geloven in duurzaamheid’. 

   

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. Er moet nog een gesprek 

plaatsvinden met de beheerders van de Nieuwe Kerk en de Bethelkerk 

- Organisatie van een informatie-avond over duurzaamheid. Dit onderwerp schuiven we nog 

door. 

- 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.  

Zie onder ‘mededelingen’. 

 

7. Artikel over het onderwerp ‘Dierenwelzijn in de kerk?’, ten behoeve van publicatie in de 

kerkbode. 

Arie heeft een concept opgesteld voor publicatie in de kerkbode.  Hiermee wordt ingestemd. 

 

8. Nieuwe onderwerpen.   

Hiervoor zijn momenteel geen suggesties. 

 

9. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 30 oktober 2017 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, Mr. 

Beelpark 31. 

 

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

- Arie meldt, dat er een nieuwe website komt, getiteld ‘Kerk en dier’. De vraag is of we als 

werkgroep daarop vermeld willen staan. Conclusie van de werkgroep luidt: ‘we moeten 

eerst de inhoud van de website beoordelen, alvorens een beslissing te nemen tot 

vermelding van de werkgroep.’ 

 

11. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


