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Inleiding
In de kerkenraadsvergadering van 31 mei 2016 is besloten om onze kerk aan te melden als
“Groene Kerk”.
De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Stichting Tear. De actie richt zich
op alle geloofsgemeenschappen, die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid,
sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Aan de slag met
‘rentmeesterschap’ dus.
De naam Groene Kerken is gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord
groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht
doen. In een wereld, die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering,
uitbuiting en onrecht, geven Groene Kerken een tegengeluid. En dat is een hoopvol geluid
voor de wereld en voor de kerk.
Bij de GroeneKerkenactie werk je stap voor stap aan een groenere geloofsgemeenschap. De
actie is geen keurmerk, maar een verbinding om elk jaar een stap te zetten om groener te
worden.
Dit beleidsplan vormt de basis waarop wij als Protestantse gemeente Barneveld ‘Groene
Kerk’ willen zijn. Het is geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om doelgericht te kunnen
werken aan het ‘Groene Kerk’ zijn. Een beleidsplan is dynamisch. Het legt voor enkele jaren
de voornemens en prioriteiten vast. Bijstelling van het beleidsplan is – in overleg met de
kerkenraad – mogelijk.

Opdracht en visie
De opdracht van de commissie ‘Groene Kerk’ is stap voor stap te werken aan een groenere
geloofsgemeenschap. Een plek waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de
schepping, geven om de ander en samen aan de slag met dat oude woord:
rentmeesterschap.
Dit is op te splitsen in de volgende onderwerpen:
- Geloof en inspiratie;
- Het kerkgebouw zelf;
- Bewust inkopen doen;
- Geld.
De visie hierbij is dat we met alle gelovigen in ons land echt het verschil kunnen maken als
we opnieuw invulling geven aan de opdracht: goed en recht doen omwille van de God die
alles schiep en omwille van onze naaste en de generaties die na ons komen.
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Samenstelling van de commissie ‘Groene Kerk’
De commissie ‘Groene Kerk’ bestaat uit een diaken en drie gemeenteleden. Zij komt één
keer per twee tot drie maanden bijeen, afhankelijk van de activiteiten die zij organiseert.

Doelen
Geloof en inspiratie
Bewustwording van gemeenteleden
1. Enthousiasmeren van kerkleden
2. Praktisch bezig gaan
3. Gezondheid van de aarde en haar bewoners
Deze onderdelen hebben vanzelfsprekend overlap. Zo willen we mensen m.n.
enthousiasmeren door op een praktische manier met elkaar aan de slag te gaan,
waarbij we speciaal de focus leggen op de gezondheid van de aarde en haar
bewoners.
Kerkgebouw
Meedenken met of in ieder geval de vernieuwbouw volgen wat betreft duurzaamheid. Ook
meedenken in de vormgeving van het terrein rondom de kerk. Zodat onze kerk zo groen
mogelijk wordt.
Bewust inkopen doen
Fairtrade inkopen en duurzaam.

Ideeën
De volgende ideeën zijn voorbeelden van waaraan we kunnen denken als we het hebben
over het gestalte geven van ‘Groene Kerk’. Het is niet onze intentie om deze ideeën binnen
jaar uitgevoerd te hebben. We proberen stap voor stap elk jaar de kerk en de gemeente iets
groener te maken. Sommige voorbeelden zullen misschien van het plan verdwijnen, nieuwe
ideeën zullen misschien toegevoegd worden.
Geloof en inspiratie
- Eenmaal per jaar een themadienst organiseren. Hierbij kan ook de kindernevendienst
betrokken worden.
- Eenmaal per jaar een activiteit via Samenspraak.
- Thema tijdens een startzondag,
- Jaarlijks een warme truiendag/warme truiendienst,
- Het organiseren van een kookworkshop: werken met seizoensproducten (die uit de
nabije omgeving komen)  vooraf kunnen we gezamenlijk boodschappen doen,

2

-

waarbij we oog hebben voor verpakkingsmaterialen (zo min mogelijk), maar ook voor
budgettering en inkoop.
Het organiseren van een kliekjesmaaltijd i.c.m. een kookworkshop.
Voorlichting van iemand die zelf groenten verbouwd (bijv. de Elzenkamp), evt. met
bezoek aan de locatie.
Filmavond over de productie van kleding (bijv. vertonen van de film China blue 
aandacht voor misstanden in de kledingindustrie), aansluitend een
discussie/gesprek/interview/presentatie.
Evt. een kledingruilbeurs (ervoor waken dat dit niet ten koste gaat van de
kledingdonaties voor de werkgroep HOOP.
Een avond over afvalvermindering (bijv. door Emily Jane Lowe)
Aansluiting bij acties als Nacht van de Nacht (?)
Informatie via Facebook (eventueel een eigen groep aanmaken), kerkblad en
website.
Kerkblad via de mail.

Kerkgebouw
- Warmtepomp
- Zonnepanelen
- Opvang en gebruik van regenwater
- Moestuin
- Bloementuin
- Parkeerplaats bestraten met honingraatjes (bestrating, maar houdt rekening met
invaliden!!)
- Automatische verlichting op toilet
- Led verlichting
- Waterverbruik
Bewust inkopen doen
Te denken valt aan koffie, thee, limonade, brood en wijn, druivensap, schoonmaakmiddelen,
zeep voor toilet, printerpapier. Inleveren cartridges, batterijen etc.

Wat doet de gemeente al?
Het is goed om met een 0-meting te beginnen. Wat doet de gemeente al aan ‘groen’? En
waar willen we naar toe?

Afronding
Om als commissie ‘Groene Kerk’ daadwerkelijk aan de slag te gaan, is het goed als de
kerkenraad kennis neemt van dit beleidsplan. Dit om te bezien of bovenstaande in de pas
loopt met bestaande beleidsplannen van kerkenraad en colleges. En ook om instemming te
verkrijgen tot nadere uitwerking van bovenstaande. De vertegenwoordigers vanuit het
college van kerkrentmeesters en het college van diakenen houden de kerkenraad op de
hoogte van plannen en activiteiten van de commissie ‘Groene Kerk’.
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