
Resultaatverslag van de (11
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 7 december 2017 ten 

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

Aanwezig:  -     Ephraïma de Kluijver 

- Marcel Nieuwkerk 

- Wim van Spronsen 

- Arie van den Andel (voorzitter) 

Afwezig met kennisgeving: Tinus Hoogendoorn. 

Gast: Bert Komdeur, lid van de wijkraad van kerkrentmeesters van de Nieuwe Kerkgemeente. 

 

1. Opening.  

Arie opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder onze gast, Bert 

Komdeur, die graag geïnformeerd wil worden over het werk/de activiteiten van de werkgroep. 

(Hij blijft ca. een half uur ter vergadering i.v.m. een andere afspraak). Na enige uitleg hierover 

komt de vraag aan de orde of kan worden bezien of op De Rank zonnepanelen kunnen worden 

geplaatst en  in het gebouw LED-lampen kunnen worden aangebracht. Bert zegt toe aan deze 

onderwerpen aandacht te besteden. Verder wordt nog gesignaleerd, dat de wijd open staande 

deuren vóór aanvang van de erediensten, veel warmteverlies betekent. 

 

2. Mededelingen.  

- De opdracht tot het aanbrengen van zonnepanelen op Rehoboth is verstrekt. 

Marcel meldt, dat met Addy Hekking een afspraak is gemaakt over de technische 

uitvoering.  

- In het kerkelijk bureau zijn de lampen vervangen door led-lampen: v.k.a. 

- Het bord ‘Groene Kerk’ wordt aangebracht bij/aan het kerkelijk bureau: v.k.a. 

 

- 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.: 

- Het is nog niet bekend welke andere Edese kerken zich ook met duurzaamheid bezig 

houden. (actie Wim). 



- Tinus meldt per mail van 2-12, dat Martijn Snoep van de Bethelkerkgemeente het 

lidmaatschap van de werkgroep in beraad heeft. 

- de plaatsing van het artikel ‘tegels de tuinen uit’ is niet geplaatst in de kerkbode van 10 

november, zoals gevraagd was, waardoor de actualiteit van aangekondigde bijeenkomsten 

over duurzaamheid onder het kopje ‘overige informatie’ was achterhaald.  

- "AN INCONVENIENT TRUTH 2" 2e milieu documentaire van AlGore: Marcel en 

Wim hebben deze filmvoorstelling bezocht. 

- terugkoppeling van de bijeenkomsten op: 

a. 16 november in Wageningen: wel interessant, maar wel academisch niveau; 

levert geen concrete aandachtspunten op; 

b. 23 november van Micha-Nederland in Ede: ‘Vernieuw je wereld’;  

Marcel rapporteert vier tips om mee aan de slag te gaan: 

1. Organiseer een kledingruil (inclusief kinderkleding!); 

2. Teken de petitie voor de wet 'zorgplicht kinderarbeid'; 

3. Ga vaker op de fiets in plaats van met de auto; 

4. Eet minder of helemaal geen vlees (of een bok); 

5. Douche korter en gebruik de doucheklok. 

Leuke avond, maar veelal al bekende informatie. 

c. 29 november, Gemeente Onderweg avond  in Rehoboth met als thema 

‘Klimaat en Duurzaamheid’; het verslag van deze avond van Tinus 

(toegezonden)  is doorgestuurd voor publicatie in de kerkbode. 

4. Ingekomen:  

- Nieuwsbrief per  mail van 1-11-2017 van Groenekerkenactie  

- per mail van 21-11-2017 vraagt Marcel een petitie te ondertekenen tegen opslag van CO-2 in 

de grond.  

  

5. Aandachtspunten:  

- Inventarisatie van het gebruik van schoonmaakmiddelen, afvalscheiding en 

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

Er moet nog een gesprek plaatsvinden met de beheerders van de Nieuwe Kerk en de 

Bethelkerk. 

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

ingediend. Dit wordt verschoven naar januari 2018. (Actie: Tinus) 

- 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. Terugkoppeling van het Prot. Beraad over het onderwerp ‘samenwerking 

duurzaamheid’. 

Op 6 december heeft dit beraad plaats gevonden. Hierbij bleek, dat er geen resultaat te melden 

is over dit onderwerp. Bij de Prot. Gem. Ede was het bij het C.v.K. belegd, dat contact zou 

opnemen, maar daarover is niets bekend. We wachten nu verder af of het überhaupt nog enig 

resultaat oplevert. 

  

https://michanederland.us2.list-manage.com/track/click?u=4acaef998731f5dc8a47711af&id=44b4d67652&e=3806c8a108
https://michanederland.us2.list-manage.com/track/click?u=4acaef998731f5dc8a47711af&id=ea37f1b767&e=3806c8a108


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

- Hoe voorbereiding en door wie? O.m. Veraniek Veldstra en Liesbeth van den Berge (van 

de organisatie ‘KenHem’). 

- Hoe inkadering? 

- Deelnemende kerken? O.m. Gem. Ger. Vrijgemaakt en Ned. Ger.Kerk. 

- Wanneer (april 2018) en waar? 

Alle leden van de werkgroep denken na over het aanreiken van concrete voorstellen op de 

volgende vergadering. 

Martine Vonk (spreker op Groene Kerkendag op 7 oktober) zou als spreker uitgenodigd 

kunnen worden. Verder kan het onderwerp ‘giften voor zonnepanelen op kerkgebouwen’ 

worden belicht.  

Aangezien we niet over een budget beschikken, vraagt Arie aan de Diaconie om op de post 

’klimaat’ een bedrag te ramen. 

 

8. Nieuwe onderwerpen.   

De landelijke opschoondag. 

Volgende vergadering verstrekt Tinus informatie over de organisatie en we maken afspraken 

over de aanpak, onder meer over de vraag hoe kunnen we andere wijken mee laten doen. 

 

9. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 15 januari 2018 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, Mr. 

Beelpark 31. 

 

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

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


