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DUURZAAMHEID IN MAAS EN WAAL. 

 
Situatieschets. 
 
`Onder de groene hemel in de blauwe zon 
speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton. 
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos 
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch. 
En we praten en we zingen en we lachen allemaal, 
want daar achter de hoge bergen 
ligt het Land van Maas en Waal ` 
Lennard Nijgh. 
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Het prachtige gecomponeerde lied van Lennard Nijgh, gezongen door Boudewijn de Groot, laat iets zien van 
de situatie van `het land van maas en waal`, waarin de Protestantse Gemeente Rivierenland- Oost ligt. 
Landelijke dorpen rondom Nijmegen. 
“Duurzaamheid” wordt dan ook door deze landelijkheid bepaald. 
En ja in ons innovatieve plan speelt “het blikken harmonieorkest” haar melodie. Met een prachtige pop up 
wagen gaat het land van Maas en Waal bespeeld worden. 
 
Het land van Maas en Waal wordt natuurlijk ook bepaald door de landerijen, waarvan de kerk er ook een 

paar in bezit heeft.  
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In dit plan eerst de visie en de missie. Daarna de uitwerking daarvan in het plan “Innovatie duurzaamheid in 
Maas en Waal “ 
En een voetnoot met matrix van de geplande activiteiten 

 
Visie en missie “Innovatie Duurzaamheid 
“Rivierenland Oost. 
 

Visie. 
Goed rentmeesterschap is altijd een van de pijlers van het christelijk geloof geweest. We 
vinden in het eerste testament al vele aanwijzingen dat het belangrijk is om op een 
goede en duurzame manier met de aarde om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan Leviticus 
waar omschreven staat dat het land in het zevende jaar mag rusten voor de gedane 
arbeid en het jubel jaar waarin goed omgaan met de aarde gekoppeld wordt aan goed 
omgaan met bezit. (Leviticus 25) 
In de bijbel, maar ook later in de christelijke traditie worden sociale verhoudingen en 
duurzaam omgaan met de aarde als belangrijk gezien. In die traditie staat de heiligheid 
van de aarde centraal. Franciscus van Assisi, laat in zijn zonnelied iets van inwoning van 
God (sjechina) zien in zijn bekende zonnelied. Liedboek 742. Maar ook de Heiligheid van 
ieder mens. Paulus laat ook daar zien, dat de inwoning Gods daarin bepalend is. (God 
woont in ons, heb elkaar daarom lief!) 
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Als het dus om de aarde gaat en om mensen dan heeft dat alles te maken met God zelf! 
Goed rentmeesterschap wordt dus niet alleen bepaald vanuit een ethisch besef van goed 
doen, maar zeker ook bepaald door onze kijk op God zelf! Het gaat hierin om geloof! 
Zo bezien hoort goed rentmeesterschap tot de kern van het christelijk geloof. 
De missie van Protestantse gemeente Rivierenland oost wordt bepaald door deze visie. 
De protestantse gemeente Rivierenland Oost ziet daarom goed rentmeesterschap als een 
kernwaarde voor haar missie. 
 

Missie. 
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Geïnspireerd vanuit ons geloof en verantwoordelijkheid voor de Schepping en 

door het initiatief De Groenkerken (https://www.groenekerken.nl/; o.a. door Kerk 

in Actie) is de werkgroep Duurzaamheid van de Protestantse Gemeente 

Rivierenland Oost in het leven geroepen.( zie ook visie) Deze werkgroep stelt voor 

‘duurzaamheid’ integraal onderdeel te maken van het beleid en de activiteiten 

van de gemeente. Daarbij is het belangrijk duurzaamheid meer te zien als 

‘duurzame ontwikkeling’ dan als een statisch en absoluut begrip, want welke 

activiteiten op de lange termijn echt duurzaam zijn is onderwerp van 

voortschrijdend inzicht, en voortdurend bijsturen en aanpassen is en blijft 

noodzakelijk. Ook vatten we duurzame ontwikkeling op als iets met drie 

dimensies: milieu, sociaal en economie. Tenslotte moeten aanpassingen niet 

alleen milieukundig voordelig zijn, maar ook economisch haalbaar en sociaal 

acceptabel  en ‘eerlijk’ om ze te kunnen implementeren, onderhouden en 

volhouden. Met deze lens heeft de werkgroep een aantal domeinen gedefinieerd 

die als paraplu dienen voor concrete acties en aandachtspunten. Binnen die 

domeinen kunnen acties en aandachtspunten worden gekozen, op basis van een 

aantal criteria die helpen bij de prioritering. Sommige acties en aandachtspunten 

zullen directe (positieve) impact hebben op het milieu (en/of sociale aspecten), 

andere zijn meer gericht op bewustwording, zonder dat directe milieuwinst wordt 

geboekt of nagestreefd. Bewustwording kan echter wel leiden tot ander gedrag 

van consumenten (energiebesparing, ander eetgedrag, etc.), hetgeen vervolgens 

tot milieuwinst kan leiden. 

De werkgroep stelt de volgende domeinen van acties en aandachtspunten voor: 

• Aanpassingen aan gebouwen;  

 

 
• Onderhoud van gebouwen, tuinen, begraafplaatsen en goederen; 

https://www.groenekerken.nl/
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• Aanschaf, consumptie en waar mogelijk hergebruik (recyclen) van eten, 

 

• drinken en goederen; 

 

• Het aanmoedigen en faciliteren van on-line bijeenkomsten en duurzaam 

reizen; 

• Inspiratie en bewustwording rondom duurzaamheid, gedrag, productie en 

consumptie; 

• Participeren (incl. samenwerking), beleggen en investeren op duurzame en 

sociaal acceptabele wijze. 

Acties en aandachtspunten worden steeds beoordeeld op een aantal criteria: 

milieuvoordeel, communiceerbare impact, kosten, sociale haalbaarheid (is er 

voldoende draagvlak en arbeid nu en in de toekomst?) en het tijdspad van 

realiseren en impact. De Werkgroep vindt het belangrijk om gemeenteleden in 

verschillende stadia te betrekken bij acties en aandachtspunten om 

bewustwording, draagvlak en participatie te bevorderen. In tweede instantie 

zullen de acties ook naar buiten de (kerkelijke) gemeente gericht zijn. 

De werkgroep vraagt de kerkenraad om instemming met dit integrale voorstel en 

om ondersteuning bij de implementatie. Concrete, geprioriteerde acties en 

aandachtspunten zullen steeds tijdig aan de betreffende geledingen van de 

gemeente worden voorgelegd.  

 

 
De kerkenraad van Rivierenland oost wil volgens de lijnen van “de groene kerk in 

Nederland” haar missie formuleren. Deze missie volgt 6 lijnen. 
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De eerste lijn is bewustwording via schriftuitleg en Cursussen om te zien dat de 

kern van ons christelijk geloof mede bepaald wordt door “goed 

rentmeesterschap”. Het gaat dan om geloof en inspiratie 

De tweede lijn schetst hoe ga ik om met geld vanuit het perspectief van goed 

rentmeesterschap 

De derde lijn is: Hoe ga ik om met energie en klimaat. 

De vierde lijn is hoe ga ik om met schepping en natuur. 

De vijfde lijn is hoe ga ik om als bewust consument (bewust inkopen) 

De zesde lijn is de lijn beleid en aanpak (waarvan dit document een eerste aanzet 

is) 

Daarvoor gebruiken we als richtlijn een matrix met daarin onze (gehaalde) 

doelen. 
 
 

 
Uitvoering van de missie 
 

1.Geloof en inspiratie. 

De aarde is ons door God gegeven. We laten ons inspireren door de Bijbel en de 

christelijke traditie als we nadenken over de grote vragen van het klimaat. 

Bijbelstudies, vieringen, lezingen die we ook dit jaar houden, kunnen we in het 

blauwe boekje vinden. 

 

In seizoen 2021/ 2022 willen we 3 vieringen met als thema” de Groene Kerk “In 

de 40 dagentijd werken we met zaden die we uitdelen. In de Pinksterdienst komt 

het tot een hoogtepunt met mensen, die die belijdenis doen en een duurzame 

maaltijd die we zullen delen 

 

Het komend seizoen zullen daarnaast een tweetal pelgrimages georganiseerd 

worden, waarin schepping en natuur en de impact op ons geloven centraal zal 

staan. 

 

 

 



 

 
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost 
Postbus 16 
6640 AA Beuningen 

8 

 
 

2.Bewust omgaan met geld. 

Welke normen hanteren wij zelf bij het maken van keuzes? Is het ons voldoende 

als we de wet en regelgeving niet overtreden? Ons houden aan de wetten van 

banken en de beurzen? Of wordt er meer van ons gevraagd?  

Samen gaan we het avontuur aan met het college van Kerkrentmeesters hoe “op 

verantwoorde     

manier om te gaan “met geld en goed. Hoe gaan we om met onze gelden? Hoe 

beleggen we? Hoe investeren we op een duurzame manier in ons kerkgebouw 

 

Hoe gaan we om met onze diaconale gelden. Doen we dat vanuit het perspectief 

van goed Rentmeesterschap? 
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In de afgelopen jaren zijn we zeer bewust omgegaan met onze pachtgronden! We 

hebben sociale     

contracten afgesloten.  De uitdaging in de komende jaren ligt erin om ons nog 

meer te verdiepen in     

de problematiek rondom “Goed rentmeesterschap “en pachtgronden. 

 

 Er heeft een vergroening plaatsgevonden van de begraafplaatsen. 

     

  Er zijn een aantal rekeningen, met name van de diaconie, die onder gebracht bij 

de ASN-bank en de     

  Triodosbank. 

 

   In de Casey Troystichting hebben we een duurzaam diaconaal project. Zoals dat 

ook geldt voor het     

   project rondom het “tweede huis” 
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3.Energie en klimaat. 

 

Moeten we de kerk rigoureus verbouwen om een groene kerk te zijn? Of kunnen 

we een aantal kleine aanpassingen doen om energiezuinig te zijn? 

 

In hoever is het mogelijk om zonnepanelen op de daken van onze bezittingen te 

plaatsen en in hoeverre kunnen we kerken isoleren met iso glas. Hoe kunnen we 

omgaan met papier en kopiëren. Hoe we doen we dat met watergebruik. Hoe 

gaan we om met de mogelijkheden van laadpalen voor elektrische auto s. Hebben 

we grond voor zonnepaneelparken of Windmolens? 

 

De afgelopen jaren is er hard gewekt om onze kerken energievriendelijk te laten 

worden. In de Schakel heeft men goed naar de verlichting gekeken, zo ook in de 

kerk van Beuningen en Druten (Mamre) Daarnaast zijn er zonnepanelen 

geplaatst op het dak van de Schakel. 
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Daarnaast wordt er hard gewerkt om zo min mogelijk papier te verstoken. Zo 

mogelijk wordt zoveel mogelijk digitaal gedaan. 

 

 

 

 

Er wordt groene energie in gekocht, zo mogelijk bos gecompenseerd. De 

uitdagingen liggen in het milieuvriendelijk verwarmen van alle gebouwen en 

zonnepanelen op het dak van Mamre. 

 

Continu in de gaten houden van onze verlichting in de gebouwen. Keuzes voor 

spaarlampen waar mogelijk en op tijd vervangen daarvan. 

 

4 Schepping en Natuur. 

 

Zoals boven omschreven worden er pelgrimages georganiseerd in het komende 

seizoen. Daarnaast wordt het tuinonderhoud zonder bestrijdingsmiddelen gedan. 

Er wordt gevraagd minder papier te gebruiken en zoveel mogelijk digitaal te 

stukken te lezen. 

 

Daarnaast wordt er gekeken hoe we het gebruik van de auto van onze 

professionals en vrijwilligers zoveel mogelijk kunnen reguleren. 

 

Er zullen een tweetal avonden gehouden worden over schepping en natuur. 

Gemeenteleden worden opgeroepen om hun tuin zoveel mogelijk zonder 

chemische bestrijdingsmiddelen bij te houden. 

 

Er wordt gekeken hoe er op een goede manier in de tuin gewerkt kan worden. 

 

Er zijn tijdelijke pluktuinen gerealiseerd in de 40 dagentijd. 

 

Samen hebben we twee ondernemers gevonden om onze “zelfoogstuin “  in 2022 

te ontwikkelen. Onder “ Plan- eet “  zal er een hereboer projekt opgestart worden. 

We zullen starten met 50 huishoudens van voedsel te voorzien en willen 

uitgroeien naar 200 deelnemers in 2023. 

 

Onze Pop up wagen “ Dwarrels” zal haar permanente locatie krijgen in deze 

zelfoogsttuin. Als zij niet in gebruik is zal zij daar dienen als kantoor. 
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Op deze manier is de wagen 365 dage in gebruik. 

 

 

 
 

 

 

 

5.Consument en klimaat. 

 

Dit jaar wordt er een avond en kerkdienst gehouden over “God in de supermarkt” 

Gekeken wordt hoe we duurzaam onze producten kunnen inkopen. 

Het wordt gestimuleerd overal Fair trade producten te gebruiken. Alle kosters 

wordt gevraagd hier goed naar te kijken. 

 

6 beleid en aanpak. 

 

Op een zorgvuldige manier worden beleid en visie gecommuniceerd met de 

kerkenraad en de gemeente. 

Daarin wordt geprobeerd om iedereen mee te nemen. 

Dat is een klus op zich, waarin goed gekeken moet worden naar de belangen van 

gemeenteleden. 
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Haalbaarheid en beleid en uitgangspunten op dit gebied zijn belangrijk. 

Samen zullen we zoeken hoe de kerkgemeenschap dienstbaar kan zijn aan dit 

nieuwe projekt aan de rand van de kerk 

 

 

7.Innovatie pop up “blikken harmonieorkest” 

“ Dwarrels” 

 

 
 
 

 
 

We willen in seizoen 2021- 2022 met “ Dwarrels”  gaan rond rijden en aanwezig 

zijn op alle grote festiviteiten en markten. 

We willen daarin Duurzaamheid en gerechtigheid, die wat ons betreft een 
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onderdeel is van duurzaamheid (zie ook boven) concreet maken. 

Zo zal onze duurzaamheidwagen zich ook richten op sociaal zwakkeren in de 

wijk, die moeite hebben met allerlei zaken in hun leven. Verduurzaming van hun 

leven zal daarin zeer nadrukkelijk een van de thema’s zijn. 

Daarnaast zal ons project oecumenisch van aard zijn. 

Onze RK broeders en zusters en Parousia hebben aangegeven mee te willen doen 

met dit project. 

 

We willen vanuit de wagen projecten als straattoneel met een duurzaamheid als 

een van de thema’s. 

 

Onze “groen kerk bus” zal 25 keer per jaar ingezet gaan worden. 

De financiering is een probleem, daarom doen we mee met een project van de 

PKN  om onze verlangens gerealiseerd te krijgen 

 

 

Vanuit de pop up wagen willen we via 5 lijnen gaan werken: 

 
Naast de categorie van “kerkleden “, zal het “dwarrels” project zich richten op allen die 
“zin, inhoud en hulp zoeken “in hun leven.  
Duurzaamheid zal daarin een belangrijke focus zijn: 
 
Er zijn een 6-tal aandachtsvelden: 

1. Maatschappelijke thematieken, denk aan schuldhulpmaatje.( zie hoofdstuk 2 Bewust 

omgaan met geld)  Er zullen door de Wijchense, Beuningense en Drutense  overheid 

gebruik gemaakt gaan worden om duurzaamheidsprojekten met jongeren uit te 

dragen. Ook ouderen zullen we voorgaan om duurzaam met geld om te gaan. 

In totaal zijn er voor 2022 6 bijeenkomsten gepland. 

 

2. Evenementen, cultuur, kunst, denk aan “festivals en evenementen op ons 

grondgebied “ 

Passion, Kerstevent, Leste Mert, Festival Beuningen, Kunstmarkten etc etc. met een 

eigen programma. 

De start bijeenkomst van dwarrels, de pop up wagen is gepland op 2 april.  

Er zal een duurzame” fietstocht” worden uitgeschreven. De start van het projekt van 

Plan- eet zal op locatie tegelijkertijd plaatsvinden . De fietstocht zal eindigen met de 

opening van de oekumenische Passion in Wijchen 

3. Meditatie, toneel en kerkdiensten met een bijzonder karakter. Te denken valt aan 

buitenkerkdiensten, toneelstukken of musicals in “open lucht”. Gellof in de lucht ( zie 

hfst 1) wordt het hoofdthema. 

We zullen werken aan een dwarrels community. Jongeren en ouderen die in zetten 

op zingeving aan de rand van de kerk. Jongeren zullen daarin het voortouw nemen. 
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De dwarrels community zal an de rand van de kerk onstaan. De kerkgemeenschap zal 

dienstbaar zijn aan “ dwarrels”. Een nieuwe manier van kerk -zijn, zullen we hier 

proberen te ontwikkelen. 

4. Duurzaamheid en heelheid van de schepping. Denk aan pelgrimages van een dag en 

klavertje vier wandelingen. “Zin wandelingen “ 

5. De wagen zelf zal zo duurzaam mogelijk uitgevoerd worden met zonnepanelen en 

met een eigen klimaatsysteem ( beiler effekt) Zie ook hfdst 3 

De opslag  locatie van Dwarrels zal de zelfoogsttuin Plan eet worden. Zie hfdst 4 

In de dagen dat “ Dwarrels” niet onderweg is, zal zij aan de rand van de zelfoogsttuin 

staan. Daar zullen gesprekken gevoerd gaan worden op het gebeid van Duurzame 

landbouw. In onze agrarische gemeente een belangrijk gegeven. 

Daarnaast zullen er producten vanuit deze wagen verkocht gaan worden aan 

consumenten ( zie hfdst 5) 

6. De wijk in met ontmoeting. Koffie in de wijk. 

Exposure is het woord wat bij deze activiteit hoort. Laagdrempelige ontmoetingen 

met mensen in de wijk. 
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7.1Uitvoering en begroting 

1. Uitvoering 

Om te komen tot een flexibele plek gaat de voorkeur uit naar een Uitgebreide 
aanhangwagen met kookgelegenheid, opslag en ontmoetingsplek, te besturen met B 
rijbewijs. 
 
De afmetingen van de aanhangwagen zijn idealiter 4,5 meter, bij 2,5 meter bij 2 meter. 
 
Daarnaast is een tent, waar tenminste 50 mensen in plaats kunnen nemen voorwaarde. 
We hebben het bedrijf Helpo bereid gevonden om deze wagen voor ons zonder winstmarge te bouwen. 
Ook de tent is voorradig. 
 
Helpo zal een wagen bouwen die geheel voldoet aan onze eisen. 
Hij zal bestuurd kunnen worden met iemand met een B rijbewijs. 
De stabiliteit wordt gewaarborgd door de dubbel Asser met 2 wielen. Daarnaast worden de hoeken 
gestabiliseerd. 
De wielophanging zit aan de binnenkant, zodat er een maximaal gebruik van de binnenruimte zal zijn. 
In de wagen kan gelopen worden. De wagen is daarvoor verhoogd tot 2.00 meter. 
De opgang zal zijn via een trap, geleverd door helpo. Een eventuele aanrijroute voor mensen met een 
rollator zal zelf gemaakt worden. 
In de wagen zal een eenvoudig aggregaat aangesloten worden. 
Er zal een keuken ingebouwd kunnen worden. Dat kan eenvoudig en kan ook door het team gedaan 
woorden. 
Helpo is bereid om daarin mee te kijken. 
Samen hebben we een schets gemaakt van de wagen met alle voorwaarden. 
In de begroting zijn daar extra gelden voor opgenomen. 
 
Er kunnen klapstoelen in de wagen meegenomen worden. Het gewicht van de wagen wordt dan groter, 
dan zal een BE rijbewijs nodig zijn. Bij grotere evenementen hebben we dus een oudere nodig of iemand 
met een BE rijbewijs.  
Volgens helpo zijn mensen met caravan ervaring nodig om anderen te leren met de wagen om te gaan. Dat 
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kan natuurlijk kosteloos. Die mensen zitten in het pop up team. 
 
 
 

 


