
Resultaatverslag van de (15
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 16 april 2018 ten 

huize van fam. Van den Andel, Annadaal 23, Ede. 

Aanwezig:      
- Marcel Nieuwkerk 

- Tinus Hoogendoorn. 

- Arie van den Andel (voorzitter) 

Afwezig met kennisgeving: Wim van Spronsen en Ephraïma de Kluijver 

1. Opening.  

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

 

2. Mededelingen. - 

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

Tekstueel: akkoord 

N.a.v.: 

- afhandeling afspraken, o.m.:  

  - overleg met C.v.K. over de aanleg van zonnepanelen op kerkelijke gebouwen en 

pastorieën, alsmede over de realisering van de door de werkgroep opgestelde ‘Balans’ 

(Tinus en Arie); het verzoek tot overleg is voorgelegd aan de voorzitter van het C.v.K., br. 

Van den Brandt. Deze heeft toegezegd met een datumvoorstel te komen. 

- Benadering van de kerkenraden van de Bethelkerkgemeente en de Sionkerkgemeente 

(Tinus); Deze heeft hiertoe concepten opgesteld. Deze worden akkoord bevonden. Tinus 

zorgt voor de verzending. 

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

Tinus heeft hiertoe een concept opgesteld. Dit wordt akkoord bevonden. Tinus zorgt voor 

de verzending 

- Terugmelding aan de initiatiefnemers van het project Herenboeren Ede over het 

positief besluit van onze werkgroep (Arie). Dit is uitgevoerd. We wachten nu op nadere 

reactie m.b.t. de presentatie tijdens de te houden informatieavond, alsmede op een 

conceptartikel voor publicatie in de kerkbode. 

4. Ingekomen:  

- Nieuwsbrief van de Groene Kerken, d.d. 21 maart: v.k.a. 

- Mail van Tinus, d.d. 23 maart, nieuwsbrief EO over opschoondag: dit levert een goede p.r. 

op. 

- Mail, d,d, 23 maart van Eric ’t Hoen van Herenboeren Ede als reactie op onze 

besluitvorming: zie onder punt 3. 

- Mails, d.d. 26 en 27 maart van Alex Sytsma met vraag over informatie s.v.z. 

informatieavond: Alex is voorzitter van de werkgroep Groene genade van de 

Peldgrimskerk. Er is enthousiasme om mee te doen aan de informatieavond. Er wordt 

nagegaan of er eventeel nog aanvullende suggesties kunnen worden verstrekt. De 

suggestie van Alex om ook over Eetbaar Vallei een aanvullende presentatie te laten geven 

in aansluiting op de presentatie van de St. Herenboeren vinden we geen goed idee, omdat 

het dan een te vol programma wordt.  

 

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. *) 

- publicatie over het project Herenboeren Ede. 

*) Arie peilt in vergadering van het moderamen op 17 april bij de Diaconie of deze wil 

investeren in zonnepanelen op kerkelijke gebouwen en pastorieën. 

 

6. Terugmelding van het resultaat van de Landelijke Opschoondag 2018 in de wijk 

Rietkampen. 

Tinus meldt, dat de werving van vrijwilligers erg moeizaam ging. Uiteindelijk was er een 

groep van 17 personen. De gemeente Ede zorgt – geheel volgens afspraak - voor alle 

materialen die nodig zijn: hesjes, vuilniszakken en knijptangen. Er behoeven geen kosten te 

worden gemaakt.  

  

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

Hoe voorbereiding en door wie? O.m. met de werkgroep Groene Genade van de Pelgrimskerk. 

Hoe inkadering? 

Deelnemende kerken? O.m. Gem. Ger. Vrijgemaakt en de Pelgrimskerk. 

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. We zien hiervan af, 

omdat we al voldoende onderwerpen hebben. 

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.  

Het project Herenboeren Ede.  

Wellicht moeten we de avond beperken tot de laatste drie genoemde onderwerpen. Verder 

moeten we de doelgroep beperken tot onze eigen gemeente, eventueel aangevuld met de 

achterbannen van  de Pelgrimskerk en Chr. Ger. Kerk. 

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

winterseizoen.  

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

 

Verder uitwerking: de werkgroep Groene genade van de Pelgrimskerk is positief en doet mee. 

Er kunnen nog aanvullende suggesties van die werkgroep worden ontvangen. 

Van de zijde van de St. Herenboeren moet ook nog een definitief antwoord komen over al niet 

een presentatie tijdens de informatieavond.  



We moeten wel in de maand mei een datum, locatie en afspraken met sprekers vastleggen. 

8. Nieuwe onderwerpen.   

Arie stelt voor om – volgens eerdere afspraak – nu posters te bestellen met de tekst ‘Naar de 

kerk? Beter op de fiets! dan vervuil je niets.’ 

We gaan hiermee akkoord. Tinus bestelt bij de Fietsersbond 10 exemplaren, indien nog 

verkrijgbaar. 

 

9. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 28 mei 2018 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, Mr. 

Beelpark 31. 

 

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

-  

 

11. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


