20170911Notitie voor Breed Moderamen Kerkenraad - van Teus van Eck
Opkomen voor het behoud van de aarde is een feest!
A. Inleiding
Het in gebruik nemen van een informatiepaneel (of beeldscherm) dit komend najaar en het lid worden van de
Groene Kerken zijn aanleiding voor deze notitie.
In 2014 heeft de commissie ZWO het initiatief genomen om verduurzaming van de energievoorziening op onze
kerkelijke agenda te krijgen. Dit heeft geleid tot 4 concrete projecten voor de Vredebergkerk. De verlichting is
nu voor een groot deel LED, de verwarming en ventilatie zijn veel efficiënter gemaakt, voor het enkele glas is
dubbel glas HR++ geplaatst en in november worden er 46 zonpanelen op het platte dak zuidzijde geplaatst.
In het najaar komt er in de hal zuidzijde een informatiepaneel voor de prestaties van de zonpanelen, het totale
energieverbruik en praktische informatie voor bijeenkomsten en kerkelijke activiteiten. Voor deze activiteiten
waren behoorlijke investeringen nodig. Daarom is het CvK tot nu toe de opdrachtgever geweest.
Inmiddels zijn wij ook deelnemer van de Groene Kerken, zie www.groenekerken.nl Het bijbehorende bord
wordt naast het Fair Trade kerkbord geplaatst.
Gaan we als gemeente nu tevreden achterover leunen of wordt verduurzaming een continue actie voor onze
gemeente en voor ons individueel? De invulling hiervan is mijn inziens een kerk brede actie en daarom leg ik
deze notitie voor aan het Breed Moderamen Kerkenraad.

B. Hoe verder
De intentie van het lidmaatschap van de Groene Kerken is om verder te gaan en verduurzaming daar waar
mogelijk leidend te laten zijn bij beleid en exploitatie. Ook willen we met een bepaalde regelmaat de gemeente
betrekken bij vragen rond duurzaamheid en motiveren om daar individueel en/of gezamenlijk steeds vervolg
stappen in te zetten.
Aan de volgende dingen wordt gedacht:
1. Minimaal één keer per jaar een kerkdienst met aandacht voor de schepping en duurzaamheid.
2. Gekoppeld aan deze kerkdienst een gesprek na de dienst en/of een doordeweekse bijeenkomst met een
concrete actie of handelingsperpectief.
3. Omdat duurzaamheid en FairTrade elkaar overlappende werkvelden zijn, onderzoeken of het zinvol is deze
twee activiteiten in één werkgroep samen te voegen. Vanwege de toekomstige werkzaamheden van
voorlichting en educatie is het voorstel deze werkgroep een plek te geven in de kerkgroep diaconie.
C. Plannen
1.Najaar 2017 (gekoppeld aan ingebruikneming van het informatiepaneel en de plaatsing van het Groene
Kerkenbord) kerkdienst met een doordeweekse bezinning/informatie avond.
Gesprekspunten die aan de orde zouden kunnen komen zijn:
a. Een korte toelichting op wat er in en vanuit de gemeente al is gebeurd
b. Wat kan er binnen de kerkelijke organisatie nog meer?
c. Wat kunnen we zelf, onze persoonlijke verantwoordelijkheid; dan gaat het niet alleen om ons
energieverbruik maar ook kleding, voeding, reizen en wat we verder allemaal (willen) hebben.
d. Hoe kunnen we elkaar stimuleren/helpen, bij welke regionale acties kunnen we ons aansluiten, hoe
communiceren we, hoe maken we het voor iedereen betaalbaar?

e. Wie heeft concrete ideeën en wie wil mee doen?
f. Concrete actie
2. Publiciteit in de verschillende informatiedragers als kerkblad, zondagsbrief, website, sociale media en
seculiere pers. Afstemming met communicatie over CvK werkzaamheden rond voegwerk e.d.
3. Formuleren van een visie/beleidsdocumentje en werkplan voor de komende 2 jaar. Hier ook aandacht geven
aan de samenhang met ZWO en de plek binnen de kerkgroep diaconie.
D. Vraag Breed Moderamen
Kunt u akkoord gaan met:
1.Voorgestelde activiteiten rondom duurzaamheid
2. Voorstellen rond inbedding werkzaamheden binnen de kerkgroep diaconie en de samenwerking met
FairTrade

