
Resultaatverslag van de (10
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 30 oktober 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.  

 

2. Mededelingen.  

- Op 16 november om 20.00 uur is er in de bibliotheek van Wageningen een dialoog over 

‘Geloven in duurzaamheid’ met vertegenwoordigers uit de wetenschap, de kerkenr en de 

lokale politiek. 

-In het najaar van 2017 organiseren Groenekerkenactie en Micha Nederland drie inspirerende 

avonden rondom het thema ‘Vernieuw je wereld.’  De avonden zijn bedoeld voor 

kerkgangers die aan slag willen om kerk en omgeving te verduurzamen.  In de vorm van een 

TedX-Talk wordt verteld hoe je met eerlijk consumptiegedrag jouw wereld kan verbeteren. 

Ervaren kerken delen hun praktijkverhalen en er vindt zelfs duurzaam speeddaten plaats om 

met elkaar door te praten over de vraagstukken van de avond. Uiteraard ontbreekt de muziek 

niet. Het optreden wordt gegeven door Schrijvers voor Gerechtigheid in samenwerking met 

Amanda Lock. Deze avond ga je naar huis met tips voor een eerlijke en duurzame levensstijl 

die je zélf kan toepassen én met jouw hele gemeente. Datum en locatie: Donderdag 23 

november, Sociëteit NSEde, De Halte 83, Ede. 

- Op 29 november organiseert de kerkenraad van de Oude Kerkgemeente in Rehoboth een avond over 

duurzaamheid. 

3. Verslag van de op 21 september 2017 gehouden vergadering. 

- Inhoudelijk: het verslag wordt redactioneel akkoord bevonden. 

- N.a.v.: 

o Tinus meldt, dat er twee leden van de Bethelkerkgemeente worden benaderd voor 

deelname aan onze werkgroep, t.w. Tessa Vogel en Martijn Snoep, beiden zijn 

bioloog. 

o Bert Komdeur is door Wim uitgenodigd, maar is voor vandaag verhinderd, 

wellicht wel aanwezig in volgende vergadering van de werkgroep. 

o Tinus heeft van drie wijkpredikanten een reactie ontvangen op zijn mail, waarin 

gevraagd werd aandacht te besteden aan de Michazondag. Dit blijkt vanwege 

preekplanning niet mogelijk. 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. Dit wordt verschoven naar januari 2018. 

o Arie doet verslag van de bijeenkomst van de Edese Geloofsgemeenschappen voor 

duurzaamheid, gehouden op 23 september in Bennekom. Hij heeft daar de 

voortgang m.b.t. duurzaamheid in onze gemeente gepresenteerd. Daarnaast is 

door andere deelnemers informatie verstrekt over praktische voorbeelden en 

ervaringen, onder meer over het organiseren van een energieparty. Daarnaast heeft 

Peter Scholtens vertelt over de routekaart Ede energieneutraal. Het streven is, dat 



in 2050 Ede energie neutraal is. Gevraagd is om andere ‘koplopers’ op het gebied 

van duurzaamheid  van andere kerken ook aan te melden. Als werkgroep hebben 

we contact gehad met een vertegenwoordiger van de Ned. Ger. Kerk. 

o Desgevraagd meldt Marcel, dat er met hem wel contact is geweest over het 

aanbrengen van zonnepanelen op het dak van Rehoboth, maar dat nu de 

verrekenformule van de zijde van het C.v.K. ter discussie is gesteld vanwege de 

verwachting van dalende energieprijzen.  

4. Ingekomen:  

Drie mails van Tinus over toevoegingen aan onze website met een verslag van de Groene 

Kerkendag op 7 oktober met de vermelding dat onze gemeente is aangemeld als ‘Groene 

Kerk’; dat de nieuwsbrief Groene Kerken is toegevoegd en de aankondiging van een avond 

over duurzaamheid in Rehoboth op 29 november. (Tinus appt ter vergadering aan de 

organisatoren, dat we als werkgroep acte de présence geven).   

N.a.v. de aanmelding als Groene Kerk volgt de vraag waar het bordje ‘Groene Kerk’moet 

worden aangebracht. Als voorstel zijn we het eens over de locatie nabij het kerkelijk bureau.  

   

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.  

- 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. Een impressie van de zgn. Groene Kerkendag.  

Een verslag hiervan is met de agenda meegezonden. Martine Vonk sprak over het verband 

tussen consumptie en Schepping. Dit kan interessant zijn voor onze informatie-avond: 

droogte, overstromingen en mislukte oogsten tengevolge van fossiele brandstoffen. Uitdaging: 

minder energieverbruik, hernieuwbare energie. Grootste uitstoot: 1. voedselproductie, 2. 

Vervoer, 3. energieverbruik. Gedragsverandering: weten (juiste feiten/praktische informatie) – 

willen (weg met de ‘ja, maars..’) – kunnen (zoek mogelijkheden). Doen en volhouden is het 

motto. Tijdens de workshop ‘Vernieuw je wereld’ heeft Arie twee andere deelnemers uit Ede, 

t.w. Veraniek Veldstra en Liesbeth van den Berge, ontmoet, die graag mee willen doen aan de 

organisatie van een informatie-avond met meerdere kerken in Ede.  

 

7. De organisatie van een informatie-avond over duurzaamheid. 

Hopelijk wordt de reactie van de overige PKN-kerken in Ede desgevraagd positief. De 

Gemeente Ger. Vrijgemaakt is positief, alsmede doet ook de Ned. Ger. Kerk naar verwachting 

mee. 

Daarnaast zijn Veraniek Veldstra en Liesbeth van den Berge (van de organisatie ‘KenHem’). 

Wim speurt naar andere Edese kerken, die actief zijn op het gebied van duurzaamheid.  

Als planning voor het houden van de informatie-avond richten we ons op april 2018. 

 



8. Artikel over het onderwerp ‘Tegels de tuin uit’, ten behoeve van publicatie in de 

kerkbode. 

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

 

9. Nieuwe onderwerpen.   

Hiervoor zijn momenteel geen suggesties. 

 

10. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 7 december 2017 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, Mr. 

Beelpark 31. 

 

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

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

12. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


