Werkgroep duurzaamheid
VERSLAG ACTIVITEITEN SEIZOEN 2016‐2017
De werkgroep duurzaamheid, bestond het afgelopen seizoen uit Rients Agema (voorzitter), Albert
Santing (secretaris), Anja Mourik, Bep Beijer, Marry den Hartog en Geeske Mulder (Geeske is ook
diaken en vervult in de groep de verbindende rol met het college van diakenen). Vanaf 1 januari 2017
vallen de werkzaamheden van de werkgroep onder verantwoordelijkheid van onder het college van
diakenen. Dit verslag heeft tot doel inhoudelijke en financiële verantwoording af te leggen aan dit
college over het activiteiten van het afgelopen seizoen.
OPSTELLEN BELEIDSPLAN 2016‐2020
In de vergadering van 19 september hebben wij voor de periode 2016‐2020 ons beleidsplan “Liefde
voor de aarde” opgesteld. In dit plan kiezen wij er voor om elk jaar acties te ondernemen aan de
hand van een overkoepelend thema. Wij zoeken daarbij aansluiting bij landelijke aanbevelingen.
Vanuit de landelijke Groenekerkenactie is een aantal algemene thema´s benoemd waarop
plaatselijke Groene Kerken zich zouden kunnen richten. Die thema’s zijn “schepping en natuur”,
“energie en klimaat”, “bewust inkopen doen” en “geld”. In het beleidsplan is vastgelegd om bij deze
thema’s de volgende planning aan te houden: seizoen 2016/2017 “schepping en natuur”, seizoen
2017/2018 “energie en klimaat”, seizoen 2018/2019 “bewust inkopen doen” en seizoen 2019‐2020
“geld”. Bij de uitwerking gebruiken wij de werkmethode van het Oecumenisch Instituut voor Kerk en
Ontwikkelingssamenwerking Oikos.
Het beleidsplan is aangeboden aan het college van diakenen. Het college heeft ingestemd met het
plan.
Op 21 december is het beleidsplan overhandigd aan burgemeester Tjerk Bruinsma in zijn
hoedanigheid van ambassadeur voor onze groep omdat wij (en daarmee Kerk aan de Linge) in 2016
werden uitgeroepen tot winnaar van de plaatselijke Millenniumprijs.
UITWERKING JAARTHEMA SCHEPPING EN NATUUR
In aansluiting op het beleidsplan hebben wij in de vergadering van 24 oktober 2016 voor het seizoen
2016/2017 een (voorlopig) werkplan gemaakt. Dat werkplan voorzag er in dat het thema “schepping
en natuur” op verschillende manieren aan de orde komt. Het plan behelst:
‐ Een “groene” invulling van het thema rond de viering op de Micha‐zondag
‐ Het vertonen van (een) film(s) uit de serie The Circle of Life van BBC‐earth
‐ Een avond met sprekers over natuurbescherming en “het groene hart van het geloof”
‐ Een fotowedstrijd over de schoonheid van de natuur in de Vijfheerenlanden
‐ Informatie over en bezoek aan de nieuwe ecologische zone ten westen van Leerdam
‐ Zoeken en bekijken van waterbeestjes in samenwerking met Natuur‐ en Vogelwacht
Afgesproken werd om op een later moment met andere groepen en commissies van de kerk te
overleggen over het invullen van een programma voor de 40dagentijd in 2017. Vanwege de omvang
van ons programma en dat van The Africa‐team is later besloten hiervan af te zien.

Door middel van onderstaande flyer hebben wij de gemeente op de Micha‐zondag op de hoogte
gebracht van ons programma.

GROENE INVULLING MICHA‐ZONDAG 16 OKTOBER
Op deze “Micha‐zondag” werd in de kerkdienst in het bijzonder stilgestaan bij het werk van de
werkgroep duurzaamheid. Voor de derde keer was deze zondag uitgeroepen tot autoloze zondag.
Ons jaarthema “Schepping en Natuur” vormde de rode draad door de dienst. De uitleg bij het groene
thema van de preek van dominee Ben Heijting was boeiend, leerzaam en bevatte een tot nadenken
stemmende boodschap over wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.
De kinderen van de kindernevendienst hadden een boom gemaakt met groene collages over de
natuur. Er was een prachtige symbolische bloemschikking, waarin de thema’s schepping, natuur en
duurzaamheid vanuit het verleden, het heden en de toekomst in beeld waren gebracht en in de vorm
van een lint spannend en tegelijk hoopvol met elkaar waren verbonden.

De collage van de kindernevendienst

De symbolische bloemschikking

Na de dienst kregen alle gemeenteleden als verrassing een onbespoten en biologisch natuurproduct
mee in de vorm van een papieren zak goudrenetten afkomstig uit de boomgaard van Koos en Weina
den Besten.

NATUURDOCUMENTAIRE OP DE HUISKAMERDAG.
Onze laatste actie in 2016 vond plaats op de huiskamerdag op 30 december a.s. om 16.00 uur in de
Bethelkerk met het vertonen van de fascinerende natuurdocumentaire “waterwerelden” uit de serie
The Circle of life van BBC Earth. Slechts een klein aantal gemeenteleden toonde belangstelling voor
de film.

AVOND MET SPREKERS OVER SCHEPPING EN NATUUR
Als onderdeel van ons jaarprogramma hadden wij op woensdagavond 29 maart j.l. in de Bethelkerk
2 sprekers uitgenodigd. Het waren Peter Siebe (hij is redacteur en adviseur duurzaamheid en staat op
de sprekerslijst van de Groenekerkenactie) en Jan Willem den Besten (hij is senior‐adviseur bij de
Nederlandse tak van the International Union for Conservation of Nature.
Geloof en praktijk kwamen op deze avond beide aan de orde. De bijdrage van Peter Siebe had als
titel “Hoe “groen” is de Bijbel?”. De lezing van Jan Willem den Besten ging over “Natuurbescherming
als ontwikkelingssamenwerking”.
De avond was voor iedereen toegankelijk. Wij hadden alle Leerdamse kerken hiervoor een speciale
uitnodiging gestuurd. Er waren ruim 30 mensen aanwezig. Ter bestrijding van de inkosten hielden we
na afloop een collecte. De opbrengst daarvan bedroeg € 43,‐ .

Peter Siebe

Jan Willen den Besten

OPENING ECOLOGISCHE ZONEN AAN DE KOENDERSEWEG
Op maandagavond 22 mei (de internationale dag van de biodiversiteit) vond de officiële opening
plaats van de ecologische zone, die de gemeente Leerdam heeft aangelegd aan de rand van de
nieuwe woonwijk Broekgraaf. Via onze contacten bij de burgerlijke gemeente werden de leden van
de Groene Kerk aan de Linge speciaal uitgenodigd om de opening van dit bijzondere gebied bij te
wonen. Onderdeel van het openingsprogramma was een wandeling in 3 groepen door het gebied,
waarbij 3 biologen een toelichting gaven over het waarom en hoe van de gekozen inrichting. De zone
is bedoeld als compensatiegebied van de bijzondere en flora en fauna, die bij de ontwikkeling van de
nieuwe woonwijk moest worden beschermd en verplaatst.

FOTOWEDSTRIJD OVER DE NATUUR IN DE VIJFHEERENLANDEN
Van begin april tot en met zaterdag 27 mei organiseerden wij een fotowedstrijd waaraan iedereen
(beroepsfotografen uitgezonderd) kon meedoen. De wedstrijd stond in het teken van ons jaarthema
Schepping en Natuur.
Bij deze competitie werd aan de deelnemers gevraagd de verwondering over en de rijkdom van de
natuur in onze directe omgeving op verrassende wijze in beeld te brengen. Er hoefde niet alleen
gedacht worden in grootse beelden, maar de schoonheid kon ook worden gezocht in het kleine en
kwetsbare van de natuur. Wel moest de winnende foto genomen worden genomen op het
grondgebied van de Vijfheerenlanden. Er hebben 25 mensen aan de wedstrijd deelgenomen., Samen
leverden zij 70 foto’s in. Een onafhankelijke jury heeft de foto’s beoordeeld op onderwerp,
compositie, originaliteit en visuele kracht. Op donderdag 8 juni werd in een speciale bijeenkomst in
de Bethelkerk de uitslag van de wedstrijd bekendgemaakt. De te winnen prijzen bestonden uit
geldbedragen van € 100,‐‐ (1e prijs), € 50,‐‐ (2e prijs) en € 25,‐‐ (3e prijs). De bedragen zijn beschikbaar
gesteld door Team2015 Leerdam. De winnende foto van deze wedstrijd staat hieronder.

ZOEKEN EN BEKIJKEN WATERBEESTJES
Dit onderdeel van ons programma over Schepping en Natuur was bestemd voor de kinderen van de
kindernevendienst en bestond uit het meedoen aan de landelijke Slootjesdag. Deze dag wordt
jaarlijks gehouden en is een initiatief van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Dit
jaar viel deze dag op zaterdag 10 juni. Het programma daarvoor was gemaakt door Natuur‐ en
Vogelwacht “De Vijfheerenlanden”. 4 kinderen van de kindernevendienst en hun ouders namen deel
aan deze activiteit. Het programma bestond andere uit een diavoorstelling met een uitleg. Daarna
mochten de kinderen met een schepnetje waterdiertjes vangen, bekijken en bewonderen door een
loupe. Uiteraard werden de diertjes daarna weer teruggezet. De kinderen en hun ouders, die
geweest zijn, waren erg enthousiast. Een actie, die voor herhaling vatbaar is, aldus één van de
ouders.

ANDERE ACTIVITEITEN
Naast de hiervoor vermelde acties, die waren opgenomen in ons jaarprogramma, willen wij in dit
verslag nog melding maken van een aantal niet geplande activiteiten.
ACTIEPROGRAMMA BOS‐ EN HOUT
In het najaar van 2016 namen wij kennis van het plan van de landelijke bos‐ en houtsector om in de
komende jaren in Nederland 100.000 hectare bos aan te planten. Met dit plan wil de sector een
grote bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaat‐ en energiedoelstellingen. Wij hebben aan de
gemeente Leerdam een brief geschreven met de vraag of het voor Leerdam een idee zou zijn om
hieraan mee te doen. Op deze brief is positief gereageerd en heeft begin dit jaar geresulteerd in een
door ons georganiseerd verkennend eerste overleg met verschillende belanghebbende partijen.
UITREIKING FAIRTRADE AWARD OP 16 FEBRUARI 2017
Team2015 Leerdam ontving begin 2017 bericht dat de gemeente Leerdam in aanmerking kwam voor
de titel “Fairtrade gemeente”. Ter
gelegenheid van dit hoogtepunt
heeft het team op 16 februari een
feestavond georganiseerd in de aula
van het Heerenlanden College aan de
Joost de Jongestraat. Aan alle
partijen, die een aandeel in het
behalen van de titel “Fairtrade
gemeente” hadden geleverd, werd
op deze avond een “Fairtrade Award”
uitgereikt. Onze werkgroep hoorde
bij de gelukkigen. Vanwege onze
inzet had Kerk aan de Linge al in
oktober 2015 van de landelijke
fairtrade organisatie de officiële
erkenning als Fairtrade Kerk
ontvangen.

MILLENNIUMMARKT ZATERDAG 6 MEI
We waren opnieuw met een kraam aanwezig op de Millenniummarkt op zaterdag 6 juni. Voor de
tweede keer hielden wij een verloting/verkoping van door gemeenteleden ingeleverde fairtrade
producten en tweedehands spulletjes en zelfgemaakte stoffen tasjes. De opbrengst was ditmaal
€ 320,‐‐ . Wij hebben die bestemd voor de reis van The Africa‐team.
ONDERSTEUNING GLASSTADJAARMARKTCOMITÉ
In overleg met het Glasstadjaarmarktcomité hebben wij dit jaar opnieuw geholpen met het verkopen
de van loten voor het Glasstadjaarmarkt. Voor deze inzet ontvingen wij van het comité uit de
opbrengst van de Glasstadjaarmarkt een bedrag van € 150,‐‐ . Daarnaast kregen wij de mogelijkheid
om tijdens de Glasstadjaarmarkt een doos voor het afleveren van afgedankte mobieltjes neer te
zetten. Wij hebben besloten aan deze actie vervolgens een permanent karakter te geven en daarvoor
een doos te plaatsen in de Bethelkerk. De opbrengst van deze actie bestemmen wij voor het Wereld
Natuur Fonds.

FINANCIËN
In het beleidsplan is vastgelegd dat het college van diakenen vanaf het kalenderjaar 2017 elk jaar in
de begroting van de diaconie voor het werk van onze werkgroep een bedrag van € 500,‐‐ zal
opnemen.
Aan het einde van dit verslag leggen wij daarom ook een tussentijdse verantwoording af van de
financiële situatie van de werkgroep over het eerste halfjaar 2017. Uit het onderstaande overzicht
blijkt dat de werkgroep naast het budget van de diaconie bijdragen heeft ontvangen van het
Glasstadjaarmarktcomité en Team 2015Leerdam plus een kleine opbrengst van de collecte na afloop
van de sprekersavond op 29 maart. Daarmee kwam het totale beschikbare budget uit op € 868,‐‐. De
uitgaven bedroegen halverwege het jaar 2017 € 444,81. Resteert derhalve nog een bedrag voor de
tweede helft van dit jaar van € 423,19. Dit bedrag zal toereikend zijn voor de kosten die in het 2e
halfjaar mogelijk zullen worden gemaakt.
BUDGET + ONTVANGEN BIJDRAGEN

UITGAVEN

Begroting 2017 diaconie

€ 500,‐‐

Spreker Peter Siebe 29 mrt €173,54

Opbrengst collecte actie 29 mrt

€ 43,‐‐

Attenties actie 29 mrt

€ 23,50

Bijdrage Team2015 fotowedstrijd € 175,‐‐

Prijzen fotowedstrijd

€ 175,‐‐

Bijdrage Glasstadjaarmarkt

€ 150,‐‐

Printerinkt secretaris

€ 28,90

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
€ 868,‐‐

Attenties jury fotowedstrijd € 27,87
Reiskosten jurylid Tromp
€ 16,‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
€ 444,81

Totaal

Leerdam, 12 juli 2017.
De secretaris van de werkgroep,
Albert Santing

