KERK AAN DE LINGE
Werkgroep duurzaamheid

Aan de Kerkenraad van
Kerk aan de Linge.
Leerdam, 8 januari 2014.

Geachte broeders en zusters,
Op zaterdag 14 december j.l. bezochten Rients Agema, Marry den Hartog en Albert Santing van onze
werkgroep duurzaamheid de 2e GroeneKerkendag in Houten.
In de vorige kerkbode hebt u kunnen lezen dat duurzaamheid binnen veel Nederlandse kerken op de
agenda staat. In de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord Brabant en Limburg alleen al zijn hier
bijna 80 gemeenten op de één of andere manier mee bezig. 38 kerken zijn inmiddels aangewezen als
Groene Kerk.
De initiatiefnemers van de Groenekerkenactie zijn Kerk in Actie en Tear 1). Zij spreken bij de actie
niet over “de duurzame kerk” maar gebruiken de aanduiding “Groene Kerk” vanwege de vele
mogelijke associaties met het woord groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam,
groen is goed en recht doen.
Het was een bijzonder inspirerende dag in Houten. die liturgisch werd geopend door de voorzitter
van de synode, dominee Karin van den Broeke. De plenaire ochtendbijeenkomst gaf een inkijk in de
aanpak in een aantal kerkelijke gemeenten. Een predikant uit Bolsward ging in op het verband
tussen een duurzame levensstijl en geloof . Verder kregen de aanwezigen uitleg over het nieuwe
energieakkoord (SER) voor kerken en burgers en maakten zij kennis met kerken, die zich recentelijk
als Groene Kerk hebben aangemeld en als zodanig zijn erkend. Ten slotte werd aan de zaal de “toolkit
duurzaam kerkbeheer” gepresenteerd, het nieuwe online hulpmiddel om een kerk duurzamer te
beheren. De toolkit is te vinden op www.Groenekerken.nl. In de toolkit passeren alle duurzame
mogelijkheden voor een kerk op het gebied van energiebeheer, bouwkundig beheer, groen en
grond, financieel beheer en facilitaire zaken de revue.
Bij het middagprogramma konden de deelnemers intekenen op twee van de zeven workshops. De
workshops gingen over het overwinnen van weerstanden, over de rol van de predikant en de
kerkenraad, over jongeren en duurzaamheid, over verduurzamen van kerkelijk beheer, over
compensatie van CO2 uitstoot en over duurzaamheid en geld.
De aanwezigen werd nadrukkelijk verzocht na te gaan of de kerk, waaruit zij afkomstig zijn, bij het
landelijke organisatie zich zou willen aanmelden als Groene Kerk. Uit de gesprekken, die wij in de
wandelgangen hebben gevoerd en wat daarover verder op de dag is gezegd, kan worden
geconcludeerd dat er binnen Kerk aan de Linge al veel is gedaan en gebeurd op het terrein van
duurzaamheid. Meer dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Na enig nadenken komen we al tot
de volgende opsomming van acties/maatregelen:











in 2011 hadden we twee avonden over duurzaamheid vanuit met als thema Liefde voor de
aarde;
binnen Kerk aan de Linge was het project duurzame landbouw in Kameroen de afgelopen
jaren opgenomen in het collecterooster;
de diaconie was ook met dit project aanwezig op de Millenniumavond van de gemeente in
het najaar van 2012
in de veertig-dagen-tijd van 2013 organiseerde een ad hoc groep duurzaamheid een actie,
waarbij de oproep voor een vleesloze dag werd gekoppeld aan een inzameling voor de
Voedselbank;
in september van 2013 werden er zonnepanelen gelegd op het dak van de Bethelkerk;
sinds 1 september 2013 is de ad hoc groep omgezet in een vaste werkgroep duurzaamheid;
er bestaat binnen de kerk al jarenlang een groep, die helpt bij de landelijke actie
schoenendoos van Edukans;
diaconie, college van kerkrentmeesters, de edukansgroep en de werkgroep duurzaamheid
presenteerden zich gezamenlijk tijdens de Millenniumavond op 14 november 2013;
In de Bethelkerk wordt al jarenlang fair trade koffie geschonken.

Als wij overzien wat er binnen Kerk aan de Linge al gebeurt geeft dat naar onze opvatting voldoende
reden om Kerk aan de Linge bij de landelijke organisatie aan te melden voor deelname aan de
GroeneKerkenactie.
Bij de aanmelding gaat het niet om het verwerven van een keurmerk. Deelname aan de actie houdt
in de bereidheid om mee te doen aan de beweging van kerken, die een andere weg inslaan en
samen vormgeven aan een duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn. Iedere kerk, die
meedoet, verdient - aldus het startpakket van de GroeneKerkenactie - de titel “Wij zijn een Groene
Kerk”.
In het startpakket worden 6 mogelijke manieren besproken om de kerk meer groen te maken. Het
zijn stuk voor stuk stappen in de goede richting, die gaan over de thema’s geloof en inspiratie,
energie en klimaat, schepping en natuur, bewust inkopen doen, geld en beleid en aanpak.
Namens de werkgroep duurzaamheid stel ik voor met Kerk aan de Linge deel te aan de
GroeneKerkenactie en ons te machtigen de kerk hiervoor aan te melden.

Met vriendelijke groet,
Albert Santing,
Secretaris van de werkgroep.

1) Tear is een organisatie met een passie voor God en voor mensen, die gelooft in de kracht van
lokale kerken in de strijd tegen armoede en onrecht.

