
Resultaatverslag van de (17
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 1 oktober 2018 ten 

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

Aanwezig:      -    Ephraïma de Kluijver 

- Marcel Nieuwkerk 

- Tinus Hoogendoorn 

- Wim van Spronsen. 

- Marnix Balke 

- Gert van de Beek 

- Arie van den Andel (voorzitter) 

 

1. Opening.  

Arie opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom met een bijzonder welkom aan de 

nieuwe leden van de werkgroep: Marnix Balke en Gert van de Beek. Vervolgens gaat hij voor 

in gebed.  

 

2. Kennismakingsrondje. 

Vanwege de nieuwe leden van de werkgroep, die voor het eerst ter vergadering zijn, vertelt 

een ieder wie hij is en wat hij doet.  

Arie vertelt in hoofdlijnen de ontstaansgeschiedenis van de werkgroep. Het initiatief daartoe is 

gebaseerd op het beleidsplan van de Herv. Gemeente Ede, waarin een hoofdstuk over 

duurzaamheid is opgenomen. Het is de bedoeling, dat elke wijkgemeente in de werkgroep 

vertegenwoordigd is. Het is helaas nog niet mogelijk geweest een vertegenwoordiger van de 

Sionkerkgemeente in de werkgroep te krijgen.  

 

3. Mededelingen.  

Het bordje ‘Groene Kerk’ is beschikbaar gesteld en kan bij de ingang van het kerkelijk bureau 

worden aangebracht. Tinus regelt dit met de vertegenwoordiger van het C.v.K. die 

verantwoordelijk is voor Rehoboth.  

4. Verslag van de op 4 juni 2018 gehouden vergadering. 

Tekstueel: akkoord 

N.a.v.: 

- afhandeling afspraken, o.m.:  

 - het op 1 mei plaatsgevonden 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’ was positief; wacht op nadere reactie van het C.v.K. De enthousiaste 

melding in de kerkbode over de zonnepanelen op Rehoboth moest al snel gevolgd worden 

door de uitleg, dat het een investering van een bedrijf betrof en geen geld van de kerk, 

omdat een brief werd ontvangen met de vraag of er geen andere prioriteiten aanwezig zijn. 

Zonnepanelen op De Rank kunnen wellicht worden gekoppeld aan de uitbouw t.b.v. de 

Jongerensoos. Zonnepanelen op de pastorieën brengen investeringen met zich mee. Het 

C.v.K. wil deze kosten niet maken. Arie bespreekt dit in het moderamen van de A.K. of de 

Diaconie de investering tegen rendement voor haar rekening wil nemen.   

Arie meldt, dat de Diaconie positief tegenover dit idee staat. 

- wat zijn de mogelijkheden van afvalscheiding bij kerkelijke gebouwen?: Tinus 

onderzoekt wat de verschillen zijn in de kosten van de afvalcontainers; 

- wie betaalt de elektriciteit van de pastorieën? Tinus meldt, dat de predikanten de 

kosten van het gebruik van elektriciteit betalen. 



5. Ingekomen:  

- Mail van Tinus, d.d. 4-6-2018, over een expertmeeting Duurzaamheid en 

Levensbeschouwing Gelderland op 12 juni te Apeldoorn. 

- Mail van Marcel, d.d. 7-6-2018, over monitoring van de opbrengst van de zonnepanelen op 

Rehoboth. 

- Mail van Tinus, d.d. 13-6-2018 met kopij voor de kerkbode over de zonnepanelen op 

Rehoboth. 

- Idem over het nieuwe jaarthema in de Nieuwe Kerkgemeente ‘Genieten van genoeg’, n.a.v. 

Micha 6. 

- Mail van Groenekerkenactie, d.d. 15-6-2018, over groene kerkenroute 2018 met 5 

fietsroutes. 

- Mail van Tinus, d.d. 21-6-2018, met een artikel uit het ND over hoe je ‘groene’ kerk kan 

zijn. 

- Mail van Tinus, d.d. 22-6-2018, met bericht dat de aanmelding als ‘Groene Kerk’ opnieuw is 

gedaan. 

- Mail van Groene Kerken, d.d. 29-6-2018,  met nieuwsbrief. 

- Mail van Marnix Balke, d.d. 2-7-2018, met bevestiging tot deelname aan de werkgroep. 

- Mail van Tinus, d.d. 24-7-2018 met een verwijzing naar een artikel in Ede Stad over 

zonnepanelen op het dak van De Schuilplaats. 

- Mail van Tinus, d.d. 23-9-2018, met aankondiging van een bijeenkomst van Herenboeren 

Ede op 25 september. 

- Mail van Tinus, d.d.24-9-2018 met berichten over ‘Groene’ initiatieven in de Nieuwe 

Kerkgemeente o.m. over het jaarthema in de Nieuwe Kerkgemeente en een informatie-avond 

op 3 oktober in De Rank over ‘Gaan we groen doen?’ 

- Mail van Tinus, d.d. 25-9-2018 over de officiële aansluiting bij ‘Groene Kerken’. Het daarbij 

behorende bordje is inmiddels aangebracht bij de ingang van het kerkelijk bureau. En melding 

van de toevoeging van de rubriek ‘Groene initiatieven per wijkgemeente’ aan de website van 

de werkgroep. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

6.  Bespreking van de informatie-avond op 3 oktober in De Rank over ‘Gaan we groen 

doen? 

Wim neemt contact op met de initiatiefgroep van de N.K.G. over het bestaan van onze 

werkgroep. Er is namelijk geen contact met onze werkgroep opgenomen voor afstemming wat 

wel erg jammer is. Het risico ontstaat daarmee, dat er langs elkaar gewerkt wordt op hetzelfde 

aandachtsgebied en er doublures ontstaan. Tinus stelt voor, dat Wim d.m.v. een sheet op de 

desbetreffende avond bekendheid geeft aan onze werkgroep. Hij levert daartoe een sheet aan. 

 

7. 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 is verschoven. 

- zonnepanelen op De Rank: we wachten op reactie van het C.v.K. 



- zonnepanelen op de pastorieën: we wachten op reactie van het C.v.K. 

De Diaconie is bereid te investeren in zonnepanelen. 

-  het project Herenboeren Ede wordt betrokken bij de informatie-avond.  

 

8. Taken binnen de werkgroep.  

We blijven zoeken naar uitbreiding van de werkgroep meteen vertegenwoordiger van de 

Sionkerkgemeente. 

Arie vraagt of het secretariaatswerk van hem kan worden overgenomen.  

Desgevraagd zegt Wim toe alleen het verslag te maken van de in november te houden 

vergadering van de werkgroep.  

 

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

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

Deelnemende kerken: De overige kerken van PKN,  Chr. Ger. Gem.Vrijgemaakt en de 

Pelgrimskerk.  (Arie nodigt deze kerken uit) 

Wanneer: voorstel: 29 november 2018 (nadien gewijzigd in 27 november).  

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

gereserveerd. (Arie regelt dit) 

Onderwerpen: 

- 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.  

- Informatie over zonnepanelen met aandacht voor giften voor zonnepanelen op 

kerkelijke gebouwen. 

 

Arie meldt, dat Alfred Slomp heeft medegedeeld tenminste twee uur nodig te hebben voor de 

presentatie. Dit betekent, dat de andere onderwerpen moeten doorschuiven. Marcel neemt 

hiertoe contact op met Nicolaas Everdingen en Arie met de St. Herenboeren Ede. 

 

Verder uitwerking. 

19.30 uur: Opening. 

19.40 uur: Presentatie werkgroep. 

19.50 uur: “God in de supermarkt”: Alfred Slomp. 

20.30 uur: pauze. 

20.45 uur: “God in de supermarkt”: Alfred Slomp. 

21.45 uur: Sluiting. 

 

Efraïma zorgt voor posters. 

 

10. Nieuwe onderwerpen.  

- 

11. Planning volgende vergadering. 

Deze wordt gepland op 5 november 2018 om 20.00 uur ten huize van de fam. Van den 

Andel, Annadaal 23 

 

12. Rondvraag/ w.v.t.t.k.   

-  

 



13. Sluiting.  Arie sluit af met gebed. 


