
                                                                     

                                                                  

Stand van zaken activiteiten Werkgroep Groene Kerk najaar 2021 

 

1 Inleiding 

De werkgroep Groene Kerk valt als werkgroep onder de diaconie en is inmiddels al vanaf 2017  actief. 

Daarom lijkt het ons een goed moment om met de gehele Kerkenraad terug en vooruit te kijken. Wij 

stellen dan ook voor om deze notitie in de volledige Kerkenraad te behandelen en daar waar nodig 

ook besluiten te nemen.  

 

2 Wie zijn wij? 

Als lokale Groene Kerk zijn wij ook lid van de landelijke GroeneKerken. Op de landelijke site worden 

wij als volgt geïntroduceerd: 

De Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze is een veelkleurige gemeente, gelegen aan de 

Veluwezoom, aan de Rijn en aan de rand van Arnhem. 

De werkgroep Groene Kerk, één van de vijf aandachtsvelden van de diaconie, heeft als kop op haar 

webpagina: Opkomen voor het behoud van de schepping is een feest! 

Wij zijn Groene Kerk en FairTrade Kerk. Dat betekent dat we als kerk de intentie hebben om te 

blijven werken aan vergroening en aan verduurzaming van ons kerk-zijn. We denken dan als eerste 

aan de wijze waarop we individueel/privé maar ook gemeenschappelijk het Bijbelse begrip 

“rentmeesterschap” in praktijk brengen. We willen daarover nadenken, daarin groeien en elkaar, 

binnen en buiten de kerk uitdagen om daar werk van te maken en elkaar daarbij ondersteunen. 

 

3 Wat hebben we gedaan? 

Onze activiteiten zijn gebaseerd op de landelijke Duurzame Bucketlist, zie bijlage 1. De lijst is 

gebaseerd op “Hoe gaan we fatsoenlijk met de schepping en de medemens om?”  

De 8 hoofdpunten van deze lijst zijn: 

• Duurzaam consumeren 

• Energie en klimaat 

• Omgaan met geld 

• Afval 

• Schepping & natuur 

• Werk 

• Vervoer 

• Geloof & inspiratie 

Per hoofdpunt is een onderverdeling gegeven. Wij hebben deze lijst omgezet in een actiepuntenlijst, 

zie bijlage 2, en zijn indertijd gestart met het verduurzamen van de VBK.  Dit is inmiddels op 

hoofdpunten succesvol afgerond. Zowel in besluitvorming als uitvoering is er een voortreffelijke 

samenwerking geweest met het CvK (Zij hebben volledig de uitvoering verzorgd) en de Kerkenraad. 

De besluitvorming is niet alleen op basis van terugverdientijden gebaseerd geweest maar ook op 



comfort en dat wij als kerk “Geroepen” zijn om het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk 

te beperken.  

Diverse zaken zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering, zoals informatie over duurzaamheid, 

verduurzaming VBK, Groene Doordenkertjes en bijdrage aan kerkdiensten. Hierbij zijn ook het geven 

van informatie over en het aansluiten bij lokale initiatieven belangrijk. 

Parallel aan de cyclus van het Kerkblad kiezen we elke 6 weken 1 van de 8 onderwerpen van de 

bucketlist voor speciale aandacht. We doen dat in de vorm van een Groen Doordenkertje, een stukje 

voor het Kerkblad, zondagsbrief en site en zo mogelijk ook nog een speciale actie.  

Andere actuele zaken zijn de aanpak van de buitenruimtes van de 2 kerkgebouwen en een 

studiekring rond Groene theologie. 

 

4 Wat willen we nog gaan doen? 

Ons voorstel is om de huidige lijn voort te zetten met daarbij de volgende vragen/aandachtspunten: 

• Terugkoppeling vanuit de kerkenraad en de gemeente. Wordt de visie en de aanpak conform 

de punten 2 en 3 onderschreven? 

• Is de werkgroep voldoende zichtbaar, zowel intern als extern? 

• Worden de juiste prioriteiten gesteld en is er voldoende aansluiting op andere kerkelijke en 

lokale activiteiten? 

• Is er voldoende communicatie met de kerkenraad en gemeente via de kerkdiensten, 

kerkblad, zondagsbrief, flyers, kringen, jeugdactiviteiten, de site van de kerk, facebook, 

wijkbijeenkomsten……? 

• Aandacht voor beheer en gebruik van de kerkelijke gebouwen t.a.v. duurzaamheid. 

 

5 Vervolgtraject n.a.v. laatste punt par. 4 

Na overleg met CvK gaan we met een werkgroepje (drie personen waaronder een vrijwillige koster) 

verder kijken naar het beheer en gebruik van de kerkgebouwen t.a.v. duurzaamheid. 

Er zijn 15 punten benoemd die onderzocht gaan worden zodat het CvK beter inzicht krijgt in de 

actuele stand van zaken en eventuele verdere mogelijkheden.  

 

Bijlage 1 Duurzame Bucketlist 

Bijlage 2 Activiteitenveld werkgroep Groene Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


