GROENE K ERK

Duurzame bewustwording in
De Nederlands-Gereformeerde Lasonderkerk in Enschede heeft zich in 2017
aangesloten bij het netwerk van groene kerken. Woord & Dienst legde een aantal
vragen voor aan de coördinator Groene Kerk: Joanne Vinke-de Kruijf.
Kees van den Berg

D

e stap om groene kerk te worden is gezet naar aanleiding van een tweejarig duurzaamheidsproject dat
gestart is in september 2015.
Joanne Vinke: ‘Met een commissie van vier personen,
twee mannen en twee vrouwen, allen met een interesse
in duurzaamheid, hebben we geïnventariseerd wat er zoal
gedaan wordt door andere kerken en organisaties op het
gebied van duurzaamheid en kerken. Na een eerste verkenning hebben we een projectplan geschreven waarbij
het projectdoel luidde: gemeenteleden en groepen – zoals kerkenraad, diaconie, commissies, jeugdgroepen, wijken en bijbelkringen – bewustmaken van duurzaamheid
en duurzame ontwikkeling en hen activeren en uitdagen
om aan de slag te gaan.’

Vier uitgangspunten
‘Om dit doel te bereiken hebben we besloten om samen
met de gemeente de huidige stand van zaken in kaart te
brengen, te verkennen wat we zouden willen en kunnen
bereiken en de implementatie van maatregelen te ondersteunen (o.a. verbinding leggen met bestaande initiatieven en informatie geordend aanbieden). Hierbij hadden
we vier belangrijke uitgangspunten.
Ten eerste hoeven we als commissie en gemeente het wiel
niet opnieuw uit te vinden, maar kunnen we leren van
andere kerken en voortbouwen op bestaande informatie

Een duurzaam kerkgebouw is geen
doel op zich
en methoden die speciaal zijn ontwikkeld voor kerken.
Ten tweede zijn er binnen de gemeente Enschede en op
regionaal niveau veel duurzaamheidsprojecten en ook
subsidies voor duurzaamheid. Hier kunnen we als gemeente bij aansluiten en mogelijk van profiteren.
Het derde uitgangpunt van de commissie was om groepen en leden bewust te maken en te activeren. De omschrijving daarbij was: “Dit doen we door met hen in gesprek te gaan. Ook zullen we ons inspannen om
bestaande informatie en initiatieven in kaart te brengen
en deze op een overzichtelijke manier te communiceren.
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Op deze manier hopen we samen met de gemeente vorm
te geven aan duurzaamheid in onze kerk. Het is niet aan
ons als commissie om de kerk en/of gemeenteleden voor
te schrijven wat wel of niet duurzaam is.”
Ons laatste uitgangspunt was dat ons project een succes
zou zijn als duurzaamheid ingebed en verankerd wordt
in bestaande organisatiestructuren en de kerkelijke gemeenschap. Naar aanleiding van het project hebben we
besloten om ons aan te sluiten bij het netwerk van groene kerken.’
Wat was jullie motief om groene kerk te worden?
‘Eind 2014 heeft onze Raad Algemene Zaken de wens
uitgesproken om te onderzoeken hoe we als kerk “groener” konden worden. Wat waarschijnlijk een rol speelde,
is dat een van onze toenmalige predikanten zeer actief
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Enschede
was bij A Rocha, een christelijke organisatie voor natuurbehoud. Hij kende het netwerk van groene kerken.’
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Wat doen jullie zoal?
‘Tijdens ons project zijn we aan de hand van een inventarisatieformulier in gesprek gegaan met allerlei relevante commissies. Toen bleek dat onze Commissie van Beheer al bezig was met duurzaamheid, maar door onze
aandacht is het proces wel versneld. Zo zijn we naar aanleiding van deze gesprekken overgestapt naar een groene energieleverancier. Dat bleek ook nog veel geld te
schelen. En alle gloeilampen zijn vervangen door ledlampen.
Onze volgende stap is een natuurvriendelijke kerktuin.
Onze tuin bestaat nu nog vooral uit gras en bomen. Komend jaar willen we meer bloemen en struiken aanbrengen die insecten, vogels en andere dieren aantrekken, en
met een mooi grasveld waar jong en oud spelletjes kunnen doen.’

Bewustwording
‘Tegelijkertijd benadrukken we iedere keer dat een zo
duurzaam mogelijk kerkgebouw geen doel op zich is. Om
zonnepanelen te realiseren op ons monumentale pand is

Iedere stap is een daad van
lofprijzing
bijvoorbeeld niet heel zinvol. Immers, als iedereen thuis
zonnepanelen neemt, is de impact veel groter.
Bewustwording vergroten is altijd heel belangrijk geweest. We hebben afgelopen jaren van alles gedaan. Het
is bijna te veel om op te noemen. Spellen met de jeugd,
een actie om zwerfafval op te ruimen, samen insectenhotels maken, samen vegetarisch koken, een thema-avond,
een filmavond in onze lokale bioscoop, stukjes over duurzaamheid in ons kerkblad, een verwonderwandeling, allerlei activiteiten rondom Michazondag (quizjes via het
programma Kahoot, omgekeerde collecte etc.). Ook hebben we afgelopen jaar met acht mensen de Michacursus
gevolgd.’
Wat heeft groene kerk-zijn met jullie geloof te maken?
‘We proberen het vooral positief te benaderen. Genieten
van Gods prachtige schepping. We willen voor Gods
schepping en de mensen, dichtbij en ver weg, zo goed
mogelijk zorgen. Niet omdat het moet, maar uit dankbaarheid. Iedere stap is een daad van lofprijzing. En net
als in veel andere dingen zijn we ook hierin niet perfect.
We leven helaas nog steeds in een gebroken wereld.
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Toen we met dit thema begonnen, was het voor veel gemeenteleden nog “ver van mijn bed”. De vragenlijst die
we in het begin hebben uitgezet, werd door negentien
leden beantwoord. We hebben op dit moment een appgroep met elf leden, waarin we tips delen. Maar activiteiten worden altijd goed bezocht. Commissies hebben altijd wel aandacht voor het thema. En ja, er zijn ook
mensen die het allemaal onzin vinden, maar dat is echt
een kleine minderheid.
We hebben andere gereformeerde kerken in Enschede
uitgenodigd om aan te sluiten bij een thema-avond en
verteld waar we mee bezig waren. Ze vonden het interessant, maar zijn niet zoals wij echt ermee aan de slag
gegaan. Met de burgerlijke gemeente hebben we ook contact, bijvoorbeeld over de kerktuin.’
Heb je een tip voor kerken die overwegen groene kerk
te worden?
‘Focus je niet te veel op het gebouw maar vooral op het
vergroten van bewustzijn. Als iedereen thuis aan de slag
gaat, kun je samen heel veel bereiken. Wat zo mooi is aan
veel activiteiten die zich richten op duurzaamheid, is dat
het mensen bij elkaar brengt en leidt tot mooie gesprekken. Daarom zijn dingen als samen insectenhotels maken, een zwerfafval-opruimactie of een avond samen vegetarisch koken zo leuk. De Michacursus was echt een
verdieping. We hebben hier een hechte groep mensen
aan overgehouden.
Mijn droom was dat duurzaamheid een vanzelfsprekend
thema zou worden binnen onze gemeente. Dat is wel gelukt!’
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