
Aan het
werk als 
Groene 

Kerk

Het is 
laagdrempelig. 

Je bepaalt zelf hoe 
ver je erin 
wilt gaan

Duurzaamheid staat volop in de belang-
stelling. Ontwikkelingen op het gebied 
van klimaat, milieu en biodiversiteit 
houden de gemoederen bezig. Logisch 
dat mensen zich in toenemende mate 
afvragen wat ze kunnen doen om bij te 
dragen aan een leefbare aarde. 
Ook in veel geloofsgemeenschappen 
leven zulke vragen. Welke stappen 
kun je concreet richting duurzaamheid 
zetten? Waar begin je? Het initiatief 
GroeneKerken is opgericht om geloofs-
gemeenschappen te helpen aan de slag 
te gaan met hun wens te verduurzamen. 
Met een website (groenekerken.nl), 
informatie en een stappenplan worden 
geloofsgemeenschappen uitgenodigd 
om te vergroenen. 

Alle kerkstromingen zijn welkom
Het idee ontstond zo’n elf jaar geleden, 
vertelt initiatiefneemster Matty van 
Leijenhorst. “Een bezoek van klimaator-
ganisatie Urgenda aan een kerk was de 
aanleiding. Een vrijwilliger van de kerk 
heeft toen gezegd: ‘Wij moeten groene 
kerken worden.’ Vervolgens is geld bij 
elkaar gebracht om te beginnen.”
Er werd een team samengesteld en een 
website gebouwd waar geloofsgemeen-

schappen informatie kunnen vinden en 
zich kunnen aanmelden. Inmiddels zijn 
zo’n 320 kerken en gemeenschappen 
aangesloten. Matty van Leijenhorst: 
“Meestal begint men met heel prak-
tische zaken als energiebesparing: 
efficiënter stoken, de plaatsing van 
zonnepanelen. Er komt meer aandacht 
voor duurzaamheid tijdens de diensten 
en in het kerkblaadje. Er wordt fair-
trade koffie in de kerk geschonken en 
nagedacht over duurzaam beleggen. 

Werkgroepen bespreken het onderwerp 
en inspireren hun omgeving weer. Zo 
wordt het een steeds groter thema voor 
geloofsgemeenschappen.”
Als je de website van GroeneKerken 
bekijkt, valt op dat deze duidelijk 
christelijk is. Matty van Leijenhorst: 

“Dat is omdat de organisaties hier-
achter, Kerk in Actie, Tear Fund en 
Maatschappij van Welstand, christelijk 
zijn. Bijna alle kerkstromingen zijn 
aangesloten. Protestants, katho-
liek, vrijzinnig, luthers en gerefor-
meerd-vrijgemaakt. Maar ook groene 
moskeeën, apostolische gemeen-
schappen en synagogen zijn van harte 
welkom. Zeventien moskeeën doen 
mee, zij hebben een eigen groene 
moskeeën-website. Deelname van 
synagogen is in voorbereiding.”

Eigen honing
Inmiddels hebben ook enkele aposto-
lische gemeenschappen zich aange-
sloten. Alexander Tuinstra was met 
Haarlem een van de eerste, hij was 
direct enthousiast over het initia-
tief. “Twee jaar geleden kwam ik 

Waarom groene kerk worden?
Elke bijdrage aan het milieu is welkom. En 

je samen ergens voor inzetten geeft een 

gevoel van saamhorigheid en hoop. Kijk 

op groenekerken.nl wat u en uw gemeen-

schap kunnen doen. 

Test het groene gehalte van uw gemeenschap
 

Heeft uw gemeenschap zonnepanelen op het dak?
Wordt er aandacht besteed 

aan duurzaamheid in de dienst?
Is de grond rondom de gemeenschap 

duurzaam ingericht?
Wordt er een ecologisch verantwoord bakkie leut 

gedronken na afloop van de dienst?
Enthousiasmeert de gemeenschap 

de gemeenteleden tot verduurzaming?
Is het gebouw duurzaam verwarmd 

tijdens de wintermaanden?
Zet de gemeenschap zich in voor duurzame projecten?

Wordt in de gemeenschap verbinding gelegd tussen 
geloof en zorg voor schepping?

Hoe komen de meeste bezoekers naar het gebouw?
Heeft de gemeenschap een groen beleidsplan?

Hoe gaat uw gemeenschap met afval om?

Vrij naar: groenekerken.nl

Duurzaam omgaan met de aarde zit in het apostolisch DNA, 

getuige de grondslag van ons geloof en de meerjarenvisie. 

Maar voor concrete stappen is soms een extra duwtje nodig. 

Dat geeft het initiatief GroeneKerken, waar steeds meer 

apostolische gemeenschappen lid van worden. 
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‘Mijn geloof vertaal 
ik in concrete 

stappen. Alles wat 
ik doe, ook in het 

gebouw, maakt 
verschil’

GroeneKerken voor het eerst tegen. Ik 
was toen nog voorganger van Haarlem 
en heb ons direct aangemeld. Ik voelde 
meteen: dit past zó goed bij ons. 
Natuurlijk, wij zullen ons niet zo snel 
een ‘kerk’ noemen. Maar het heeft iets 
verbindends om aan zo’n initiatief deel 
te nemen, samen met moskeeën en 
synagogen en welke geloofsgemeen-
schap dan ook. We zetten ons immers 
allemaal in voor de aarde.”
Groene kerk kun je zijn op allerlei 
terreinen. “In Haarlem hebben we al 
jaren zonnepanelen. In de tuin achter 
het gebouw is bovendien imker Ugur 
Topcinar actief, bijgestaan door 
broeder Kees Schreuders. Daardoor 
hebben we onze eigen honing.”

Plaatje bij het praatje
Het groenekerken-initiatief is laagdrem-
pelig, en daarin schuilt ook de kracht. 
Je bepaalt zelf hoe ver je erin wilt gaan. 
Elk jaar zet je in principe één stap, maar 
het kan natuurlijk sneller. Alexander 
Tuinstra weet er bezield over te 
vertellen. “Waarom ik zo warm loop voor 
duurzaamheid? Ik zong vroeger al heel 
bewust het liedje met: ‘Diep verscholen 

in de aarde liggen zaadjes op een rij’. 
Later heb ik van mijn passie mijn werk 
kunnen maken als programmamanager 
bij de gemeente Haarlemmermeer 
op het gebied van duurzaamheid en 
momenteel energietransitie.” 
Het verbaast hem niet dat een initiatief 
als dit vanuit kerken komt. “Voor mij 
heeft verduurzaming veel te maken 
met geloven. Niet dat je niet duurzaam 

kunt zijn zonder geloof, dat bedoel ik 
niet. Maar ik zoek naar manieren om 
mijn geloof te vertalen in concrete 
stappen. Ik wil dat het plaatje bij het 
praatje past. En dan maakt alles wat je 
doet, ook in het gebouw, verschil.”

350 duizend euro per jaar
In het genootschap is al langere tijd 
aandacht voor de verduurzaming van 
de gebouwen, vertelt coördinator huis-
vesting op het Dienstencentrum Gerard 
van Markus: “In 2008 zijn we met over-
heidssubsidie (SDE-subsidie) begonnen 
met het neerleggen van zonnepanelen 
op gebouwen. Inmiddels liggen er 
op 49 gebouwen zonnepanelen en 
dit jaar wordt op vier gebouwen het 
aantal panelen uitgebreid. Ook op het 
Dienstencentrum liggen ze.” 
Het mooie van zonnepanelen is dat 
ze na een jaar of zeven hun kosten 
hebben terugverdiend, waarna de 
panelen enkele decennia gratis 
energie leveren. De aanschaf van 
zonnepanelen levert daarnaast een 
bescheiden bijdrage aan een verdere 
prijsdaling van zonne-energie, wat het 
voor anderen weer iets aantrekkelijker 

maakt de stap te zetten.
Ook bij nieuwbouw en beheer is oog 
voor duurzaamheid. Van Markus: “Het 
gebouw in Rotterdam-Zuid scoort erg 
goed op duurzaamheid (BREEAM-
score Very Good), waarbij ook 
rekening is gehouden met de zoge-
heten afvalstromen van het gebouw. 
Enschede-Zuid doet het na de verbou-
wing ook goed. Verder wordt momen-
teel gewerkt aan spouwmuurisolatie 
van vier gebouwen. Elk jaar maakt 
het genootschap een budget van 350 
duizend euro vrij voor verduurzaming 
in de hele organisatie.”

Investeren in waterstof
Gerard van Markus: “In 2010 heeft  
het Apostolisch Genootschap  
geparticipeerd in een windmolen project 
in Etten-Leur, via een hypothecaire 
lening van drie miljoen euro. Daar komt 
onze elektriciteit vandaan. Het gasver-
bruik van onze gebouwen wordt gecom-
penseerd met vierduizend ‘garanties 
van oorsprong’ die de herkomst van 
hernieuwbare energie garanderen. 
Daarmee compenseren we ons gasge-
bruik en al onze autobewegingen naar 
de plaatsen van samenkomst.”
Wat zou het genootschap nog meer 
kunnen doen? “Je kunt als organisatie 
ook je maatschappelijke verantwoor-
delijkheid nemen door te investeren 
in een innovatie, bijvoorbeeld water-
stof”, zegt Gerard van Markus. Groene 
waterstof wordt door energie-experts 
vaak de brandstof van de toekomst 
genoemd. Het is volledig duurzaam, 
omdat het wordt opgewekt met 
hernieuwbare energiebronnen, maar 
is nu nog duur. Vroege investeerders 
kunnen de bal aan het rollen brengen 
en de prijs doen dalen. 

GroeneKerken geeft 
e-mailcursussen
Geïnteresseerden kunnen zich via de 

website groenekerken.nl gratis inschrijven 

voor e-mailcursussen over duurzaam-

heid, met inspirerende voorbeelden 

en opdrachten. Matty van Leijenhorst, 

projectleider van GroeneKerken: “Ik denk 

dat deze cursussen geloofsgemeen-

schappen ontzettend helpen om de groene 

ambities waar te maken. De toolkit van 

GroeneKerken bevat zo veel informatie 

dat je erin kunt verdwalen, maar deze 

e-mailcursus leidt je stap voor stap door 

het gekozen thema uit de toolkit. Iedere 

maand ontvangen de cursisten praktisch 

uitvoerbare tips, informatie en opdrachten. 

Dit is elke keer weer een stimulans om 

concrete stappen te zetten.”

Stuur ideeën in
Van een eetbare tuin rondom de 

gebouwen tot een insectenhotel aan de 

gevel: ook buiten de website groene-

kerken.nl om valt er van alles te bedenken 

waarmee we onze gebouwen en gemeen-

schappen nog verder kunnen vergroenen. 

Heeft u een goed idee? Deel het met 

destroom@apgen.nl en misschien leest u 

het in het volgende nummer terug.
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