
Resultaatverslag van de (14
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 19 februari 2018 ten 

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

Aanwezig:  -     Ephraïma de Kluijver 

- Marcel Nieuwkerk 

- Tinus Hoogendoorn. 

- Arie van den Andel (voorzitter) 

Afwezig met kennisgeving: Wim van Spronsen 

1. Opening.  

Arie opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom en gaat voor in gebed.  

 

2. Mededelingen. - 

3. Verslag van de op 19 februari 2018 gehouden vergadering. 

Tekstueel: akkoord 

N.a.v.: 

- afhandeling afspraken, o.m.:  

- De realisatie van het aanbrengen van zonnepanelen op Rehoboth gaat zeer traag. Arie 

vraagt bij het C.v.K. hiervoor aandacht. Dit is uitgevoerd. 

- Benadering van de kerkenraden van de Bethelkerkgemeente en de Sionkerkgemeente 

(Tinus). Dit is nog niet uitgevoerd. Tinus legt eerst een concept voor aan Arie. 

- Benadering van onze wijkpredikanten over de Michazondag op 14 oktober (Tinus). 

Dit is nog niet uitgevoerd.  

4. Ingekomen:  

- 3 mails van Addy Hekking, d.d. 20 januari, over de zonnepanelen op Rehoboth; 

- mail van  Wim van den Brandt, d.d. 20 februari over de zonnepanelen op Rehoboth; 

De vz. van het C.v.K. stelt een overleg voor van C.v.K. en wrkgr. Duurzaamheid vanwege een 

aantal vragen dat gerezen is, alsmede ter verduidelijking van e.e.a.. Dit is akkoord. Tinus en 

Arie vertegenwoordigen hierbij de werkgroep. Tevens kan hierbij de eerder opgestelde 

‘Balans’ als leidraad fungeren voor het overleg. 

- 3 mails van Veraniek Veldstra-Geerts, d.d. 21en 22 januari over de organisatie van een 

informatieavond; de werkgroep Groene Genade van de Pelgrimkerk - waarvan zij lid is - is 

enthousiast; er wordt door Alex Sytsma contact opgenomen met Arie; we wachten af. 

- mail van Liesbeth van den Berge van Kenhem Community, d.d. 21 januari om nadere 

informatie over de informatie-avond; nadien is er niets meer vernomen. 

- mail van Wim, d.d. 5 maart over de presentatie van de CU over Groen Gelovig op 3 juni te 

Utrecht; 

- mail van Tinus, d.d. 8 maart over de hoge beloning van topbestuurder Hamers met tip om als 

hervormde gemeente van bank te veranderen; Dit kan in het overleg met het C.v.K. aan de 

orde worden gesteld.  

- mail van Addy Hekking, d.d. 8 maart met de planning over het aanbrengen van 

zonnepanelen op Rehoboth; 

-mail van Tinus, d.d. 8 maart met attentie op krantenartikel over de deelname van de 

Kléopasgemeente aan de landelijke opschoondag op 24 maart; 

- mail van Marcel, d.d. 12 maart met toezending van het verslag van de vergadering van 7 

maart van de taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving. 

De ingekomen stukken worden voor het overige voor kennisgeving aangenomen. 



  

5. Aandachtspunten:  

- Inventarisatie van het gebruik van schoonmaakmiddelen, afvalscheiding en 

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

- 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; 

- presentatie van de werkgroep Duurzaamheid bij de wijkkerkenraden. Dit voornemen is opge- 

schort, omdat zo’n presentatie vermoedelijk geen effect heeft, aangezien de wijkkerkenraden 

geen invloed hebben op het bereiken van concrete resultaten. 

- zonnepanelen op De Rank. Dit wacht op het resultaat vanuit het overleg met C.v.K. 

- zonnepanelen op de pastorieën. Dit wacht op het resultaat vanuit het overleg met C.v.K. 

 

6. Aanpak/organisatie Landelijke Opschoondag 2018. 

Draaiboek is toegezonden (zie mail van Tinus van 1 februari). 

Tinus en Efraïma organiseren de opschoondag op 24 maart in de Kléopasgemeente. 

Er blijkt minder enthousiasme vanuit de wijkgemeente te zijn om hieraan deel te nemen. De 

verwachting is wel, dat er een groep van 15 personen aanwezig zal zijn. 

Het moderamen van de Arkgemeente antwoordde op de vraag om medewerking, dat het te 

kort op de actie ‘Ede doet’ op 10 maart zit. Er is toegezegd de actie volgend jaar op de agenda 

te zetten. Vanuit de andere wijkgemeenten is geen actie bekend. 

  

7. Terugmelding van het overleg met vertegenwoordigers van het project Herenboeren Ede. 

Arie doet verslag van het overleg. Het project voorziet er in om doormiddel van een boerderij 

met ingehuurde boer biologische groenten, fruit en vlees aan deelnemers te verstrekken. Dit 

past in verduurzaming van onze voedselvoorziening. Voorgesteld wordt hierover te publiceren 

in de kerkbode, alsmede op onze website en de mogelijkheid te bieden van een presentatie 

tijdens de informatie-avond. Hiermee wordt ingestemd. Dit besluit wordt terug gemeld aan de 

initiatiefnemers van het project. 

  

8. 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 en waar? 

Uit de vorige vergaderingen: 

- Martine Vonk (spreker op Groene Kerkendag op 7 oktober met een presentatie van 20 

min.) zou als spreker uitgenodigd kunnen worden over klimaatverandering.  

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

Andere ideeën: 

- Nicolaas van Everdingen, Rietveldlaan 11, is bereid om een presentatie te geven over het 

plushuis (energieneutrale woning) zonder kosten. 

- Het thema ‘God in de supermarkt’, een presentatie van Alfred Slomp. Hoe is ons 

koopgedrag t.o.v. de schepping. Dit kan een avondvullend onderwerp zijn.  



Wellicht moeten we de avond beperken tot twee onderwerpen. Verder moeten we de 

doelgroep beperken tot onze eigen gemeente, eventueel aangevuld met de achterbannen van 

Veraniek Veldstra* en Liesbeth van den Berge (van de organisatie ‘KenHem’). Arie heeft een 

contact per mail uitgezet. De werkgroep van de Pelgrimskerk heeft positief gereageerd en 

Alex Sytsma neemt contact met ons op. 

Wanneer: Zo laat mogelijk in september 2018, maar vóór de aanvang van het winterseizoen. 

Locatie: Rehoboth; tijdstip van aanvang: 19.30 uur; inloop 19.00 uur. 

*Lid van de werkgroep Duurzaamheid van de Pelgrimskerk. Deze kerk is tamelijk ver 

in de ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Ter vergelijking hiermee hebben 

we nog een lange weg te gaan voor we als herv. gemeente zover zijn. 

 

9. Nieuwe onderwerpen.   

- 

 

10. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 16 april 2018 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, Mr. 

Beelpark 31. 

 

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

-  

 

12. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


