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Verduurzaming op gang brengen 
Door: Gees Hummel 
 
Tips van werkgroep De Groene Inham op basis van hun ervaringen in hun kerkgemeenschap 
De Inham te Hoogland  
 

● Een of twee mensen die het initiatief nemen. De kerkenraad polsen voor draagvlak 
om duurzaamheid op te gaan pakken, en afspreken dat ze betrokken worden bij 
concrete stappen.  

● Enkele mensen met hart voor duurzaamheid erbij zoeken om mee te denken 
(‘denktank’).  

● Ga eerst eens op bezoek bij een groene kerk in de buurt, en bekijk de GroeneKerken 
toolkit. 

● Organiseer gesprek in de gemeente met eenvoudige vragen over ieders 
betrokkenheid. 

● De denktank (De Groene Inham)  bedenkt stappen, en gaat deze al gauw ook zelf 
‘doen’.  

● Begin met kleine stapjes, 2 per jaar, iets waar 1 of 2 mensen uit de denktank zin in 
hebben en waar 1 of 2 anderen bij willen aansluiten. Zo wordt de kring langzaamaan 
groter.  

● Niemand in de Inham vroeg in het begin om een beleidsplan voor duurzaamheid. 
(Misschien past dat bij sommige gemeenten juist wel heel goed.) Toen we gestart 
waren, namen de diverse colleges op eigen initiatief passages over duurzaamheid op 
in hun deel beleidsplannen. Speel daar op in en neem de tijd om te zien hoe je 
samenhang en samenwerking kan verbeteren.  

● Tob niet over rampen die op ons af komen, of over het grote aantal gemeenteleden 
dat zich afzijdig houdt. Vermijd een opgeheven vingertje over verkeerd gedrag; alle 
aandacht naar duurzame alternatieven die al ‘ergens’ gebeuren. Doe je ding in de 
ruimte die je als gideonsbende krijgt en wees blij met elke stap die mede-
gemeenteleden met je mee gaan. Vier de vooruitgang in de diensten, ook al gaat het 
langzaam. Dat kerkmensen in beweging komen en het volhouden is van onschatbare 
waarde voor de toekomst.  

● Pak ook iets met je handen aan, zoals een moestuin waarvan je de oogsten kan 
bestemmen voor de voedselbank. Dat is zichtbaar en niet duur.   

● Houd contact met al bestaande groene kerken.   
● Houd de diaconale kant in beeld zoals verbinding met de voedselbank. Iedereen reist 

mee naar een duurzamere samenleving. 
● Breng regelmatig kleine berichtjes in een nieuwsbrief.  
● Doe over hoe je bezig bent ook aan PR buiten de kerk, dat stimuleert binnen de kerk.   
● Het maakt veel uit of je toevallig enkele kerkenraadsleden hebt die het belang van 

duurzaamheid inzien en een voorganger die je initiatief oppakt door in kerkdiensten 
op ‘natuurlijke momenten’ af en toe duurzaamheid aan te stippen. Onze 
wijkpredikant houdt met de input van de Groene Inham ook themadiensten en is 
daarin niet terughoudend met illustraties zoals de vervuiling van vliegtuigen en zijn 
eigen dilemma’s daarbij.  

● Informeer de commissie die het geld beheert over je voornemens, ook al heb je nog 
niet direct geld nodig. Vraag om hun criteria voor uitgaven. Als je een plan opstelt dat 



2 
 

geld gaat kosten, maak dan (zo mogelijk samen met hen)  een doorrekening van deze 
criteria en neem de uitkomsten op in je plan. Ga het gesprek aan over de 
uitgangspunten en de uitkomsten.  

● We begonnen bij ……  
o Gebruik van fairtrade koffie, thee, suiker etc 
o Gebruik van duurzame avondmaalwijn 
o Ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen in de kerk 

● Toen …… 
o samen investeren in zonnepanelen op De Inham, waar velen flink aan 

meebetaald hebben.  
o “Aandeelhouders”-vergadering voor de donateurs 

● De steen in de vijver maakte steeds grotere kringen: in hoeverre staan 
gemeenteleden vervolgens open om over hun eigen gedrag na te gaan denken? Wij 
merken nu al dat een deel van de gemeenteleden het niet altijd meer als 
vanzelfsprekend beschouwen om te gaan vliegen. 

● Energiebesparing verlichting de Inham 
● Een eigen (persoonlijke) footprint maken 
● Als kerkelijke gemeente een CO2-footprint te maken 
● Afvalscheiding in het kerkgebouw 
● Inzameling oud papier van gemeenteleden in grote bakken van de gemeente 
● Inzamelen van mobieltjes en cartridges 
● Vraag een paar keer per jaar in de kerkenraad de aandacht van alle colleges, 

taakgroepen e.d.: of zij nieuwe activiteiten of uitgaven voorbereiden; en of jullie dan 
samen kunnen bekijken of daar duurzaamheidsaspecten aan zitten. Bied aan om te 
helpen een of enkele ervan te verduurzamen.  

● Artikeltjes in Nieuwsbrief over CO2, huishoudelijke duurzaamheids-tips, en Laudato 
Si. Met dilemma-achtige vragen om over na te denken….. 

● Promoten om op zondag met de fiets te komen ipv met de auto. Misschien 
uitrekenen hoeveel bomen je moet planten om de CO2 door gemaakte auto 
kilometers weer recht te zetten. 

● Onze werkgroep is lid van het netwerk van Groene en bijna Groene Amersfoortse 
kerken – ‘Netwerk 033Groenekerken’, onder de vlag van de Amersfoort Raad van 
kerken.  

● Via dit Netwerk leveren we elk jaar samen met andere maatschappelijke organisaties 
en de gemeente Amersfoort een aandeel in de organisatie van de plaatselijke 
‘duurzame week’. 

 
 


