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GROENE KERK

Maartenskerk Doorn: zichtbaar groener en schoner 

‘Groen’ was allang een thema van de Maartenskerk te Doorn. Maar met het predicaat 

‘Groene kerk’ wordt een bewuste omgang met milieu en natuur nog beter onder de 

aandacht gebracht. Dat kan op veel verschillende manieren, vertelt Goof Lindijer. 

Hanneke Allewijn

Als dit interview plaatsvindt, zitten Goof Lindijer en 
zijn familie midden in een verhuizing. Ze zijn net 
over. De verhuisdozen zijn nog niet uitgepakt. Maar 

voor dit interview wil hij tijd maken. Want de groene kerk 
gaat hem aan het hart. 
Goof is bij de groene-kerkbeweging betrokken geraakt, 
omdat hij altijd al bewust bezig was met het milieu: ‘Voor 
mij is het een logische stap om ook als gemeentelid met 
duurzaamheid en natuur bezig te zijn. Het woord “rent-
meesterschap” spreekt tot mijn verbeelding. Uiteindelijk 
zijn we als mensen een korte tijd op aarde waar we zorg 
mogen dragen voor Gods schepping.’
Goof weet niet precies vanaf wanneer de Maartenskerk 
officieel een groene kerk is geworden. Hij vermoedt dat 
het in 2013 was. Toen werd de kerk in het pittoreske 
Doorn op de Utrechtse Heuvelrug opnieuw ingericht. 
Tijdens de verbouwing werd er bewust rekening gehou-
den met duurzaamheid: er kwam vloerverwarming en 
goede isolatie. Op het dak van de Koningshof, het bijge-
bouw dat ook als gemeentezaal fungeert, werden zonne-
panelen geplaatst. 

Maar ook vóór 2013 was duurzaamheid een thema. Goof 
Lindijer: ‘Door de jaren heen hebben predikanten in dien-
sten aandacht besteed aan de groene kerk. Zo werd er met 
enige regelmaat een speciale “groene-kerk-zondag” ge-
organiseerd, waarbij de predikant een tekst uitzocht over 
zorg voor Gods schepping. Ook werd er weleens een fair-
trademaaltijd na een dienst georganiseerd. En sinds jaar 
en dag wordt er in de Koningshof fairtrade koffie geschon-
ken. Ik maakte deel uit van een groepje gemeenteleden 
dat soms een groene activiteit organiseerde.’

Groen geloven en doen
Vanaf 2013 kreeg de aandacht voor duurzaamheid struc-
tureel meer vorm. Gemeenteleden voelden steeds meer 

de urgentie dat de kerk het predicaat ‘groen’ kreeg. Op 
die manier konden ze de idealen van de groene kerk be-
ter onder de aandacht brengen van anderen binnen en 
buiten de kerk. Want de bewuste omgang met natuur en 

Het Repair-café: spullen recyclen en 
een praatje maken

milieu leefde nog lang niet bij iedereen. Nu zet een groep 
van tien tot twintig mensen zich actief in voor de groe-
ne kerk. De kar wordt getrokken door een kleine com-
missie van drie die elk jaar iets nieuw verzint op het ge-
bied van duurzaamheid, natuur en milieu. 
Weerstand tegen de groene initiatieven die in de loop 
der jaren zijn ontwikkeld, ervaart Goof niet. Wel kan hij 
zich voorstellen dat sommige mensen hun eigen gedach-
tes erbij hebben. ‘Maar daar merk ik niet veel van. Ik hoop 
dat de gemeente bewuster wordt dat “groen” wel dege-
lijk bij de kerk hoort en niet alleen het terrein is van een 
politieke partij, Greenpeace of Milieudefensie. Geloof is 
meer dan alleen iets wat op zondagmorgen met de mond 
wordt beleden. Het geloof vraagt ook vertaald te worden 
in concrete daden.’ 

Prikkersgilde
Twee jaar geleden is een grote groep uit de gemeente 
naar de klimaatmars geweest. Daar bewaart Goof goede 
herinneringen aan. Ook is hij heel ingenomen met het 
Repair-café, een initiatief dat onafhankelijk van de ge-
meente ontstaan is, maar wel bij het idee van een groene 
kerk past. Mensen kunnen in het Repair-café hun spul-
len laten recyclen of repareren en een praatje maken. ‘Zo 
zie je maar dat groen initiatief ook kan ontstaan vanuit 
een economisch of sociaal oogpunt. Het stemt mij opti-
mistisch dat de groene-kerk-gedachte ook leeft buiten 
degenen die direct bij de groene kerk betrokken zijn.’ 
Goof droomt ervan dat de initiatieven van de groene kerk 
in de toekomst nog meer (uit-)gedragen worden door ge-
meenteleden en dat mensen buiten de kerk weten dat de 
Maartenskerk groen is, dat duurzaamheid onlosmakelijk 
met de kerk verbonden is. Dat zou zomaar kunnen ge-
beuren. Want sinds kort is er een ‘prikkersgilde’ opge-
richt.
Goof: ‘Een groepje van zes tot acht gemeenteleden komt 
één keer per maand op zaterdagochtend samen om afval 

te verwijderen, rondom de kerk maar ook in het dorp. Al 
het materiaal hebben ze gekregen van de burgerlijke ge-
meente. Ze dragen hesjes met daarop “Heuvelrug 
schoon”. Ik ben blij met dit initiatief. De vraag of de half-
volle vuilniszak met afval leeggegooid gaat worden en 
daarna hergebruikt, klinkt mij als muziek in de oren.’ 

Ook kijkt Goof met tevredenheid terug op de lezingen van 
afgelopen jaar, onder andere over bomen en groen. Her-
man Wijffels gaf een inleiding via Zoom; de luisteraars 
waren betrokken bij het onderwerp en hadden enthousi-
ast mee-gediscussieerd: ‘Dat zijn geslaagde activiteiten.’ 
Of deze activiteiten de sleutel zijn tot een succesformule 
een groene kerk? Dat vertelt het verhaal niet. 
Goof raadt kerken die overwegen om groen te worden, 
aan om gewoon te beginnen: ‘Wees niet bang of je wel 
groen genoeg bent en zorg ervoor dat je met een paar 
mensen de kar trekt en de vaart erin houdt.’ 

Vacature
Door de jaren heen zijn mensen meer bij de groene kerk 
betrokken geraakt, maar het mag van Goof nog veel meer 
gaan leven: ‘Als het prikkersgilde afval verwijdert en een 
compliment krijgt van een dorpsbewoner of een gemeen-
telid die langslopen, zou ik graag zien dat zij de volgen-
de keer mee willen doen. Ik hoop dat dit initiatief breder 
gedragen wordt en dat mensen zien dat het schoner is 
rond de kerk.’ 
Volgens Goof speelt de predikant een belangrijke rol 
hierin. Die moet tenslotte achter de groene-kerk-gedach-
te staan. Op dit moment is er een vacature voor een klei-
ne predikantsplaats in de Maartenskerk. Wie zich geroe-
pen voelt daar beroepen te worden, weet wat hem of haar 
te wachten staat. Misschien kunnen dan ook de verhuis-
dozen hergebruikt worden. 

Zorg dat je met een paar 
mensen de kar trekt

Prikkersgilde


