
Bespreking webinars



Thema: Energie en Klimaat
Sprekers: Teus van Eck, Rinus Scheele en Jelle Vegt

Maak je kerkgebouw duurzaam
Lezing Teus van Eck, interview met Rinus Scheele en lezing Jelle Vegt

Vragen om te bespreken:

1. Wat sprak je aan in de presentaties?

2. Zijn jullie zelf al met verduurzaming van het kerkgebouw bezig geweest?

3. Waar liep je tegen aan?

4. Hoe zou je dat kunnen oplossen?

5. Wie heb je daar bij nodig?

6. Wat is de volgende stap die je zou kunnen zetten?

https://www.youtube.com/watch?v=mC-26gnelOA&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=neOBGrduVtw&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=tNupU0Z7F7A&t=296s


Thema: Beleid en Aanpak
Sprekers: Johan van Dalen en Gees Hummel

Verduurzaming op gang brengen
Interview met Gees Hummel en lezing van Johan van Dalen

Vragen om te bespreken:

1. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in je kerk?

2. Deel met elkaar een voorbeeld van hoe je je kerk meekreeg richting een 

duurzame stap. Wat deed je precies en waarom werkte dat? 

3. Wat sprak je aan in het verhaal van de twee sprekers?

4. Waar loop je tegenaan in je eigen kerk wat betreft het meekrijgen van je 

kerk? Hoe kan je over deze hobbel(s) heen komen? 

https://www.youtube.com/watch?v=Fdbe48owBnM
https://www.youtube.com/watch?v=Tx4kvSuVin4&feature=youtu.be


Thema: Geloof en Inspiratie
Sprekers: Theanne Boer en Peter Wesstein

Duurzaam leven, hoe hou je het vol?

Vragen om te bespreken:

1. Wat sprak je aan in de presentaties?

2. Wat is je belangrijkste drijfveer voor duurzaamheid?

3. Wat mag duurzaam leven mij/ons kosten?

4. Waarom kan duurzaam leven voldoening geven?

5. Wat kunnen we met dit webinar doen in de kerk en in ons persoonlijk 

leven? Waar gaan we beginnen, wie kan ons helpen?

https://www.youtube.com/watch?v=IM2Q4JNlWxo&feature=youtu.be


Thema: Schepping en Natuur
Spreker: Niels de Zwarte

Schepping en natuur om de kerk

Vragen om te bespreken:

1. Wat sprak je aan in de presentatie?

2. Hebben jullie een ruimte voor een (ecologische) tuin bij de kerk?

3. Heeft jullie kerk (pacht)grond in bezit?

4. Heeft jullie kerk een nestkast aan het gebouw hangen?

5. Wat nemen we mee uit dit webinar voor de praktijk in onze kerk?

https://vimeo.com/470231618


Thema: Omgaan met Geld
Spreker: Koert Jansen

Hoe kan kerkelijk (spaar)geld aan het werk worden gezet 

voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld?

Vragen om te bespreken:

1. Wat sprak je aan in de presentatie?

2. Hebben jullie al een groene bankrekening?

3. Belegt je kerk in duurzame projecten?

4. Wat neem je mee uit dit webinar voor de praktijk in je kerk?

https://soundcloud.com/groene-kerken/omgaan-met-geld-van-de-kerk
https://soundcloud.com/groene-kerken/omgaan-met-geld-van-de-kerk


Neem voor meer ideeën en inspiratie een kijkje in de 
toolkit: toolkit.groenekerken.nl




