DE GROENE KERK
Hervormde gemeente

Ameide - Tienhoven

Wat is een groene kerk (bron: website groenekerken.nl)
•

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

•

Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame
stap zet (op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid,
energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur).

•

Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht
doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.

•

Ons handelen en onze houding ten opzichte van de schepping heeft veel invloed op milieu
en klimaat. De Schepping waar we onderdeel van zijn én afhankelijk van zijn. Vanuit een
besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, willen groene
kerken zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet. Als volgers van
Jezus Christus willen we Zijn voorbeeld naleven, in verbondenheid met God, onze
medemensen en de hele schepping.

Is de Bijbel milieuvriendelijk? (I)

Blog Reinier Sonneveld: 7 Bijbelse redenen om voor het milieu te zorgen
Er zijn verschillende redenen om voor het milieu te zorgen, zoals: verantwoordelijkheid nemen voor
latere generaties, weloverwogen eigenbelang en een rechtvaardige behandeling van medelevenden. Er
zijn ook specifiek christelijke motieven.
1. God geniet van Zijn schepping (Spreuken 8:22-36). Vervuiling doet Hem oneer aan. Wie dat herstelt,
prijst Hem.
2. Milieubederf komt door zonden waarvan we ons moeten bekeren. Bekering moet blijken uit onze
daden (Jakobus 2:14-26).
3.Vervuiling is onrecht: ze treft vooral de zwakste mensen, voor wie gelovigen juist moeten opkomen.
Milieuherstel beschermt de ‘onaanzienlijken’ (Matteüs 25:31-45), met wie Jezus zich identificeert.
Bron: visie.eo.nl

Is de Bijbel milieuvriendelijk? (II)
4. Deze aarde is niet van ons, maar we zijn ‘oppassers’ (Lucas 16:1-8): daarom mogen we hem niet
uitbuiten, maar moeten in Zijn Geest verzorgen.
5. Jezus ging ons voor in dienend leiderschap. Mensen zijn leiders van deze schepping, mogen ‘regeren’
(Genesis 1:28), maar dus niet egocentrisch.

6. Later zal alles hersteld worden (Openbaring 21:1-4). Milieubescherming neemt daar een voorschot
op. Zo wijs je elkaar en anderen op Gods diepste bedoelingen.
7. Bovendien hebben onze werken blijvende waarde; ze zullen bewaard blijven (1 Korintiërs 3:9-15).
Maar Jezus hield na zijn opstanding nog littekens. Blijkbaar verdwijnen ook de beschadigingen die wij
veroorzaken niet zomaar. Zo zijn we geroepen deze aarde geen littekens te bezorgen.

Bron: visie.eo.nl

Werkgroep

Mariëlle van Es, Gerben Willemse, Erik van Staverden, Wilma Puper
Uitgangspunten
-

Dit is/wordt kerkenraadsbeleid, verantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad. (dit is niet iets
van een (werk)groepje enthousiastelingen).

-

Wij hebben als kerk een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie

-

Geen uitgebreid beleidsplan schrijven, maar zoveel aansluiten bij wat er al is

-

Concreet, behapbaar, kleine stappen

Voorstel
•

2022 wordt ‘groen jaar’ (met uitloop tot eerste halfjaar 2023, einde seizoen winterwerk).

•

Themajaar met veel aandacht voor dit onderwerp, daarna moet het ‘gewoon’ geworden zijn.

•

Tijdens groene jaar per pijler minimal 2 concrete stappen zetten, dus 6 in total

•

Voor komende 2 /3 jaar nog een paar aanvullende stappen in gang zetten

Wat is ons doel

Themajaar/’groen’ jaar:
•

Aandacht van de gemeente vragen voor wat de Bijbel zegt over duurzaamheid, milieu,
schepping, rentmeesterschap

•

Als kerkelijke gemeente waar mogelijk ‘groener’ gaan leven, m.b.t. kerkelijke gebouwen en
kerkelijke activiteiten

•

Bewustzijn creëren bij de gemeente en hen aanmoedigen zelf stappen te zetten om
duurzamer te gaan leven.

Benodigde mensen en middelen:
•

Materiële investeringen: ligt bij CKR, die nemen we graag mee in dit proces

•

Werkgroep (al dan niet uitgebreid met extra leden), die diverse ‘partijen’ meeneemt en hen
vraagt actie te ondernemen. Zie verder onder pijlers

Groene kerk: 3 pijlers
1.

Geestelijk: rentmeesters van de schepping, geschapen naar Gods beeld: wat
kunnen we als gemeente leren uit wat de bijbel hierover zegt?

2.

a.Verduurzaming kerkelijke activiteiten: hoe zorgen we dat we tijdens kerkelijke
activiteiten ‘groener’ gedrag laten zien
b. Verduurzaming kerkelijke gebouwen: hoe kunnen we de kerkelijke gebouwen
‘groener’ maken (en meer zichtbaar maken wat er gebeurt)

3.

Aanmoediging ‘groen’ gedrag gemeenteleden (ook onder de eerste 2)

Pijler 1. Geestelijk
Enkele ideëen:
•
•
•
•
•
•

Groene kerk als jaarthema bijbelstudiegroepen
Gemeenteavond met spreker over dit onderwerp
JV thema avond
Aandacht in prediking (in total 3 keer: bijv. bij biddag of dankdag, een thema in een open
deur dienst, preekbespreking na een ‘reguliere’ dienst)
Voorbede voor milieu, klimaatverandering, actualiteit op gebied van duurzaamheid
Interkerkelijke bijbelstudiegroep van Sam Jansen over dit onderwerp meenemen in de
uitnodigingen voor de bijbelstudiegroepen.

Pijler 2a. Verduurzaming kerkelijke activiteiten
Focus op activiteiten in De Hoven en het JOT
Enkele ideëen:
•

•
•

•

Inkoop (eerlijke koffie, eco toiletpapier etc)
Faciliteiten voor afvalscheiding (onderzoek of recycling bekers een optie is)
Bij maaltijden: vegetarische optie
Bewustwording verspilling

Pijler 2b. Verduurzaming kerkelijke gebouwen (Verantwoordelijkheid CKR)
Enkele ideëen:
•
•
•

•

•
•

Bij vervanging apparatuur/verbouwing: deskundig advies over duurzame(re) optie
inwinnen
Wat kan er (binnen het budget) worden verbeterd m.b.t. isolatie, groene stroom,
verwarming, zonnepanelen, ledlampen, vermindering papierstroom
Bij onvoldoende budget voor groenere optie, collecte concreet daarvoor bestemmen
Communicatie: bijv. wat houdt een collecte voor verduurzaming gebouwen concreet in,
kunnen we zichtbaar maken in hoeverre duurzaamheid een rol speelde in de keuzes die
CKR maakt en gemaakt heft
‘Groen’ collectedoel opnemen in de collecteplanning
Actiedag om verlichting te vervangen voor LED: geld ophalen/samen klus klaren

Pijler 3. Aanmoediging ‘groen’ gedrag gemeenteleden
Aanmoediging vindt ook al plaats in pijler 1 en 2a. Daarnaast:
Enkele ideëen:
•
•

•
•
•

Op de website item ‘groene kerk’ met de doelen van het themajaar en praktische tips
voor kleine en grotere stappen
Niet zelf het wiel opnieuw uitvinden: verwijzen naar bestaande websites
Laten zien wat we al doen op het gebied van duurzaamheid
(Plaatselijke) initiatieven delen: met bijbelstudiegroep, jeugdclub, kerkenraadsuitje
meedoen met afvalopruim acties
Testimonials gemeenteleden wat zij doen om ‘groener’ te leven, mogelijk met koppeling
activiteiten groene jaar

Vervolgacties werkgroep
Uitwerken Actieplan, eerste stappen o.a.
•
Communicatie in De Zaaier/op de website/afkondigingen, vragen wie mee wil doen
•
In gesprek met de diverse partijen: CKR, bestuur Hoven/JOT, commissie vorming en
toerusting, bestuur JV/Jeugdclubs.
•
Werkgroep wil niet alles bepalen, maar aanjager zijn: invulling is aan betrokkenen
•
Aan de hand daarvan minimaal 2 concrete stappen per pijler definieren, in overleg met
deze actoren
•
Gedurende themajaar geregeld communiceren: waar staan we, wat hebben we al
bereikt, wat is ons volgende doel(en)
•
Actief aan ideëen werken om ook na themajaar duurzaamheid op de agenda te houden
(voor komende 2 /3 jaar aantal aanvullende stappen in gang zetten)
•

Na 3-5 jaar evaluatie door KR: hoe staat het met de ‘groene koers’, is aanpassing nodig?
Werkgroep denkt t.z.t. graag weer mee.

