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Beeldverslag zondag 22 april 2018 Vredebergkerk  
Thema: Geloof, duurzaamheid en toekomst 

  
 
 
Het projectkoor oefent vooraf een stuk uit het 
oratorium “De Schepping”. Dit oratorium wordt 
tijdens de dienst ondersteund met prachtige 
beelden op de beamer. 
 

 
Het drempelgebed wordt afgewisseld met de bede: 
Keer U om naar ons toe, keer ons om naar elkaar.  
 
De tijd dringt dat wij in beweging komen 
en onze voeten nieuwe wegen gaan. 
De tijd dringt dat wij ons niet meer laten verdoven 
noch verblinden door de eigen welvaartsgoden. 
 
De tijd dringt dat wij weer recht doen aan 
het behoud van deze aarde en Gods schepping. 
De tijd dringt dat wij broeder dier niet meer behandelen 
als een willoos wingewest voor onze economie. 
 
De tijd dringt dat wij ophouden zuster natuur te verlagen 
tot het troostmeisje van onze consumptiewensen. 
De tijd dringt dat wij broeder lucht en zuster water 
weer gaan respecteren als onze naaste familie 
 
De tijd dringt dat wij niet slechts willen heersen of verdienen, 
maar ook dienen in soberheid en zelfbeheersing. 
De tijd dringt dat wij onze vrijheid niet misbruiken 
maar die inzetten voor de ethiek van de nieuwe aarde, 
voor een cultuur van bouwen en bewaren. 
 

 

De kinderen komen terug met de klimaat 
toptien van “Kinderen voor kinderen”. 
met o.a.: 
Probeer je afval altijd te scheiden 
Schone kleren in de was te vermijden 
Zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen 
Na 4 minuten ben je echt wel klaar met 
douchen 
Begin bij jezelf en recycle waar het kan 
Want een gezonde aarde dat is in ons 
belang 
 

http://www.kinderliedjes.info/de-klimaat-top-10-kinderen-voor-kinderen/
http://www.kinderliedjes.info/de-klimaat-top-10-kinderen-voor-kinderen/
http://www.kinderliedjes.info/de-klimaat-top-10-kinderen-voor-kinderen/
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De Protestantse Gemeente Oosterbeek Wolfheze krijgt 
het bordje “Wij zijn Groene Kerk” aangeboden. Het  
bord hangt aan de voorgevel van de kerk naast het 
bordje Fairtrade Kerk.  
Teus van Eck: “Zo’n bordje betekent een oproep, een 
uitnodiging om samen als gemeente bezig te blijven 
met duurzaamheid en groen. In het Zuid-Afrikaans 
gebruiken ze daar een mooi  woord voor 
volhoudbaarheid.” 

 

  
  

 

 

 
 
De boekentafel en de tafel met duurzame 
producten van het bedrijf Cambium in 
Oosterbeek krijgt belangstelling. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Tieners testen het duurzaamheidsgedrag van oudere 
gemeenteleden 
Kijk op internet. 

 
 

 
 
 

https://www.energiegenie.nl/bespaar-energie/doe-de-test
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Hans van der Ros, voorzitter Kerkgroep Beheer vertelt wat de kerk aan verduurzaming heeft gedaan 
en ook hoe ze tot bepaalde keuzes zijn gekomen. De monitor aan de zuidzijde van de kerk, laat het 
energieverbruik zien en de energie die de zonnepanelen opbrengen. De uitleg geeft inzicht in 
energieverbruik  en nodigt uit tot het zoeken naar wegen om het energieverbruik nog meer te 
verminderen. 
 

 

   
Op de parkeerplaats is informatie over 
zonnepanelen. Waarom zonne-energie, wat zijn 
zonnepanelen, hoe werken ze en hoe kun je 
daar gebruik van maken? 
Zonnepanelen en bijbehorende onderdelen zijn 
aanwezig en kunnen bekeken worden.  
Leen van Doorn, duurzaamheidenthousiasteling 
en Nico Mulders en Rivka Schwandt van 
Copernico, Oosterbeekse leverancier van 
zonne-installaties, krijgen veel belangstelling 

  
 

 

 

 
Teus van Eck geeft informatie over de acties die iedereen thuis kan ondernemen. Kleine stappen 
kunnen gezet worden. 
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Isolerend glas, wat levert het op voor de kerk 
en thuis. Gerard van de Staaij vertelt over het 
aanbrengen van isolerend glas in de 
Vredebergkerk en hoe isolerend glas het 
energieverbruik thuis kan verminderen. 

 
Hoe kan ik met mijn verlichting mijn  
energieverbruik verminderen. Nico Robbertsen, 
betrokken bij de invoering van LED-verlichting in 
de Vredebergkerk, laat de verschillende 
mogelijkheden zien en beantwoordt de vragen van 
de bezoekers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        


