
Verslag van de (18
e
) vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 5 november 2018 ten huize van 

Arie van Andel, Annadaal 23. 

Aanwezig:      -    Arie van den Andel (voorzitter) 

- Ephraïma de Kluijver 

- Gert van de Beek 

- Marcel Nieuwkerk 

- Marnix Balke 

- Tinus Hoogendoorn 

- Wim van Spronsen 

 

1. Opening.  

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

 

 

2. Mededelingen.  

Het bordje ‘Groene Kerk’ is achter het raam geplaatst bij de ingang van het kerkelijke bureau. 

Bij voorkeur willen we het bordje buiten bij de bel ophangen, zodat het beter zichtbaar is en 

niet zoek kan raken bij het wassen van de ramen.     

         Actie Arie  

3. Verslag van de op 1 oktober 2018 gehouden vergadering. 

Tekstueel akkoord, geen veranderingen. 

 

Informatieavond in de Rank, met als onderwerp: ‘Gaan we groen doen?’, werd goed bezocht 

door voornamelijk leden van de Nieuwe Kerk. Het was een open discussie om je aan te zetten 

tot een verantwoorde levenshouding bij ‘groene’ beslissingen. 

De avond werd gehouden door Koos van Noppen en Beppie de Vries uit Amersfoort. 

Koos van Noppen is vooral bekend van het pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’. 

Beppie de Vries is in Amersfoort heel actief met het verminderen van zwerfafval, neemt 

regelmatig initiatieven hiervoor waarbij ze de publiciteit niet schuwt. 

Een eyeopener was wel dat gebruiksvoorwerpen (spullen) de meeste belasting hebben op het 

milieu vergeleken met de wel bekende vervuilers als vliegen, autorijden en eten van vlees. 

Arie merkte tijdens de avond terecht op dat opvoeding een belangrijke maatregel is om 

zwerfafval te reduceren. 

 

4. Ingekomen:  

- Mail van Tinus, d.d. 28-10-2018, aan SKG over de keuze van bank. 

 Tinus werd persoonlijk benaderd door de directeur van SKG, waarbij werd 

medegedeeld dat de voormalige van Landschotbank niet toereikend genoeg is voor de 

grote bedragen die de SKG beheert, gekozen is voor de Rabobank als alternatief. 

SKG is een beheerstichting die ook gebruikt maakt van andere banken. 

- Mailwisseling van Gert met de wk Bethelkerkgemeente over het luiden van de klok 

voor het klimaat. 

 Bethelkerk wil hieraan niet meewerken, omdat het luiden van de kerkklok alleen 

gebruikt wordt voor kerkelijke momenten van de gemeente. 

 Navragen bij Martijn Geluk van het kerkelijk bureau voor de Oude Kerk. 

Actie Arie  



 

- Mails van Gert, d.d. 25-10-2018, over de afvalscheiding. 

- Mail van Tinus, d.d. 25-10-2018, met rapportage over de kosten van afvalcontainers. 

 Graag nagaan welke kliko’s zijn opgesteld bij je eigen gemeente. 

Actie allen 

- Uitnodiging, d.d. 23-10-2018, van de Bennekomse kerken voor deelname aan een 

klimaatweekend. 

- Mail van Tinus, d.d. 22-10-2018, met toezending van de dia over informatieavond op 27 

nov. Met voorstel deze door te zenden aan het beamerteam in de eigen wijkgemeente; 

zie ook zijn mail hierover d.d.21-10-2018. 

- Mail van Arie, d.d. 20-10-2018 met informatie over de uitgenodigde kerken voor de 

informatieavond. 

- Mail van Efraïma, d.d. 19-10-2018, over de vervaardiging van 20 posters over de 

informatie-avond ter verspreiding. 

- Mail van Esther Ratsma, d.d. 19-10-2018, over de voorlichtingsavond op 19 november 

over ‘van het gas los’ te Bennekom, ’t Kerkheem, aanvang 20.00 uur. 

 Marcel zal dan aanwezig zijn met een stand. 

- Verzoek van Jan Willem Kooiman (Chr. Ger. Gem. Vrijgemaakt), d.d. 18-10-2018, 

overleg voor informatie over de aanpak van het onderwerp ‘duurzaamheid’ met een 

werkgroep. 

 Arie en Tinus gaan samen een afspraak maken met Jan Willem Kooiman. 

Actie Arie/Tinus 

- Oproep, d.d. 18-10-2018, om samenwerking bij het luiden van de noodklok voor het 

klimaat. 

- Compliment van Alfred Slomp, d.d. 17-10-2018, over het affiche m.b.t. de 

informatieavond. 

- Positieve reactie van Alex Sytsma, d.d. 17-10-2018, over de informatieavond met 

bestelling van 2 posters en een vraag naar een kort persbericht voor de kerkbodes van 2 

kerken. 

- Mail van Tinus, d.d. 16-10-2018, over de aandacht aan de Michazondag in de 

Kleopasgemeente. 

- Mails van de werkgroepleden met goedkeuring van het ontwerp voor het affiche. 

- Mail van Efraïma, d.d. 12-10-2018 met de presentatie van het ontwerp van het affiche 

voor de informatieavond. 

- Mail van Jan de Kluijver, d.d. 9-10-2018, met een concepttekst voor de diaconale 

nieuwsflits over onze werkgroep. 

- Diverse mails van werkgroepleden over de inrichting van het affiche m.b.t. aanmelding 

voor de informatieavond. 

- Mails van Alfred Slomp, d.d. 5-10-2018 en 7-10-2018,  ter bevestiging van zijn 

presentatie op de informatieavond. 

- Mails van Tinus, d.d. 2-10-2018 en 5-10-2018, met presentatie van de aankondiging van 

de informatieavond op onze website. 

- Onderlinge mailwisseling van de werkgroepleden over definitieve planning van een 

datum voor de informatieavond. 

- Mail van Tinus, d.d. 2-10-2018, met toezending van een link naar radio5 programma 

EO. 

- Mail van Tinus, d.d. 1-10-2018, met toezending van een link naar de website 

www.Godindesupermarkt.nl 

http://www.godindesupermarkt.nl/


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. 

 De Rank wordt verbouwd met een extra verdieping voor de jongeren soos, gekeken wordt 

naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. 

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

- De Diaconie is bereid te investeren in zonnepanelen. 

 De diaconie mag zelf niet investeren, het geld zal beheerd moeten worden door college 

van kerkrentmeesters. 

 

 

8. Taken binnen de werkgroep.  

Vanwege privéomstandigheden wil Arie het voorzitterschap en aanverwante zaken van de 

werkgroep neerleggen. Arie heeft voor de takenverdeling een voorstel ingebracht om ons de 

tijd te geven hierover na te denken. Unaniem is besloten dat Marnix het voorzitterschap van 

Arie zal overnemen en dat Gert het secretariaatswerk op zich zal nemen. 

We blijven nog zoeken naar uitbreiding van de werkgroep voor vertegenwoordiging van de 

Sionkerkgemeente. 

Arie zal in december de vergadering nog bijwonen om te kunnen terugblikken op de 

informatieavond van 27 november a.s. 

 

 

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

Wanneer: 27 november in de Rehoboth, vanaf 19.30 uur; inloop 19.00 uur. 

Met als thema ‘God in de supermarkt’, een presentatie van Alfred Slomp. 

Hoe is ons koopgedrag t.o.v. de schepping.  

 

Planning van de avond: 

19.30 uur: Opening. 

19.40 uur: Presentatie werkgroep. 

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

20.30 uur: pauze, met duurzame koffie. 

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

21.45 uur: Sluiting. 

 

Ephraïma heeft de poster verzorgd, deze zijn uitgedeeld aan de leden van de werkgroep. 

Er is nog behoefte aan een visitekaartje PLUS om bij de ingang, voor de kerkdienst, te kunnen 

uitdelen. Ephraïma zal kijken naar de mogelijkheden. 

Aan de beamerteams is een dia van de poster doorgestuurd. 

 

 



10. Nieuwe onderwerpen.  

Box in de kerken voor inzamelen van oude mobieltjes, evt. ook lege cartridges. 

         Actie Arie  

 

11. Planning volgende vergadering. 

De volgende vergadering van de werkgroep is gepland op 10 december 20.00 uur bij 

Ephraïma, Mr. Beelpark 31. 

 

 

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

- 

 

13. Sluiting 

Arie sluit af met gebed en we wensen hem Godszegen toe voor de onzekere periode vanwege de 

gezondheid van zijn vrouw Ina. 

 


