
'Duurzaamheid 
moet 
geworteld zijn
in het hart
van de 
gemeente'

›

Elke kerk kent ze: gemeenteleden 

die nét iets harder lopen voor 

duurzaamheid. Die de kerk al jaren 

vragen om over te stappen op 

eerlijke koffie en eco-afwasmiddel. 

Die een grote kwikstaart kunnen 

onderscheiden van een gele. 

En die met liefde zwerfafval 

opruimen. Maar er is nog een 

wereld te winnen. Want met bijna 

tweehonderd Groene kerken 

binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland is nog maar een ruime 

10 procent van de plaatselijke 

gemeenten duurzaam.

van de schepping’
‘Wij zijn onderdeel

Verklaring
De Paaskerk in Baarn was er vroeg 

bij. Madelon Roda en Michiel Wind 

richtten in 2011 een werkgroep 

Milieu op. Madelon: “We zorgden 

dat er mensen uit alle geledingen 

van de kerk in vertegenwoordigd 

waren. Daardoor hoeven wij 

geen gevecht te leveren om 

het onderwerp op de agenda 

te krijgen.”

Ze schreven een duurzaamheids-

verklaring die door het moderamen 

van de kerkenraad werd 

ondertekend.  

“We wilden voorkomen dat 

we gezien werden als een stel 

idealistische doordrammers. 

Duurzaamheid moet geworteld zijn 

in het hart van de gemeente.”

Sneeuwbaleffect
Het belangrijkste wapenfeit: zestien 

zonnepanelen op het dak van 

de kerk. Michiel: “Het bracht de 

hele gemeente in beweging: een 

rommelmarkt, een sponsorloop 

door kinderen, taarten die 

werden verkocht. Het was een 

sneeuwbaleffect, iedereen ging 

meedoen.”

Op de folder stond het motto van 

de actie: ‘Onze droom staat op het 

dak!’ “Die droom kwam uit. Dankzij 

alle acties kwam er zelfs meer 

binnen dan de benodigde € 8.000.”

Inmiddels schenkt de koster 

Zonnepanelen, biologische 
schoonmaakmiddelen, 
duurzaamheidsdiensten. 
De Paaskerk in Baarn trekt 
alles uit de kast voor een 
duurzame kerk. 

biologische fairtrade koffie en thee, 

soppen vrijwilligers met biologische 

schoonmaakmiddelen, schijnen 

er ledlampen, en kunnen kinderen 

meedoen aan activiteiten rond 

natuur en milieu.

Nestkastjes
Een Groene kerk besteedt ook 

in de zondagse kerkdiensten 

aandacht aan duurzaamheid. In 

samenwerking met de predikant 

vindt er in de Paaskerk af en toe 

een duurzaamheidsviering plaats. 

Madelon: “Dat is dé gelegenheid 

om gemeenteleden te vragen 

naar ideeën en suggesties en 

het draagvlak te vergroten. Wij 

betrekken ook de kinderen bij de 

viering, in samenwerking met de 

kinderkerkcommissie.”

Onlangs werd de kerk verbouwd. 
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[ advertenties ]

live

Bestel snel je tickets! Bekijk alle data en locaties op zingenindekerk.nl/petruslive
Live genieten van de Petrus-band?

GA MEE MET DE PENSIOEN 
AFTRAP DRIEDAAGSE!

CURSUS
Tijdens deze driedaagse 
cursus bereid je je 
vanuit je christelijke 
identiteit voor op je 
pensioen. Je maakt je 
eigen planning met 
een goed onderbouwd 
financieel plan. Zo geef 
je concreet invulling aan 
deze nieuwe levensfase.
Er is natuurlijk ook 
voldoende ruimte voor 
ontspanning, plezier
en zingeving.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: maandag 19 tot en met  
woensdag 21 september 2022 
Locatie: Landgoed Zonheuvel,  
Amersfoortseweg 98 in Doorn. 
Cursusleiders: Jan van Harten en 
Hanneke van Harten 
Meer informatie: www.cgmv.nl/
pensioenaftrapdagen
Contact: 038-4254379 of info@cgmv.nl

DIRECT AANMELDEN?

Over een tijdje is het zo ver: pensioen! Of 
je er nu naar uitziet of juist ertegenop, je 
voorbereiden op het pensioen kan helpen 
je pensioen betekenisvol in te richten. 
Ga mee met de Pensioen Aftrap Dagen 
en vind antwoord op vragen als: hoe 
kom ik los van mijn werk? Hoe vul ik mijn 
dagen in? Goed voorbereid is immers het 
halve werk!

De werkgroep houdt dan de 

vinger aan de pols. Michiel: “Dus 

herinneren wij de kerkrentmeesters 

aan de belofte om extra 

zonnepanelen te plaatsen. En we 

wijzen de nieuwe beheerder op 

duurzame schoonmaakmiddelen. 

Wij hingen nestkastjes voor 

gierzwaluwen aan de kerktoren en 

maakten de klankgaten in de toren 

open voor vleermuizen. Momenteel 

onderzoeken we of het de moeite 

waard is om de zolder van de 

kerkzaal te isoleren. Er zijn plannen 

om de binnentuin meer duurzaam 

in te richten. En voor en naast de 

kerk ligt nu een grote, bestrate 

parkeerplaats: niet bepaald een 

mooi visitekaartje voor een 

Groene kerk.”

Lange adem
Inzet voor duurzaamheid vraagt 

een lange adem. En die lange adem 

vraagt om geloof en inspiratie. 

Michiel: “God heeft het leven op 

aarde geschapen, het is niet goed 

als wij dat gaan verpesten.” Ze laten 

zich inspireren door theologische 

publicaties over duurzaamheid. 

Madelon: “Bijvoorbeeld Van God 

is de aarde, vanuit de Raad van 

Kerken. Of het boek Groene 

theologie van Trees van Montfoort. 

Mijn inspiratie komt uit de Bijbelse 

scheppingsverhalen. Wij moeten 

de schepping niet beheersen, 

maar mede onderhouden. Wij zijn 

onderdeel van de schepping.”

Meer weten over kerken en 
duurzaamheid of over het 
programma GroeneKerken?

»    protestantsekerk.nl/

duurzaamheid, groenekerken.nl

Win!

Dit artikel is ook 

verschenen in Geloof en 

een hoop zonnepanelen, 

samengesteld door 

theatermaker en 

journalist Kees 

Posthumus. De bundel 

vol interviews, verhalen, 

recepten en tekeningen 

daagt je uit om je eigen 

leven én je kerk te 

verduurzamen. Petrus 

verloot een exemplaar. 

Meedoen kan tot uiterlijk 

23 september via petrus.

protestantsekerk.nl/

win. Of: redactie Petrus, 

postbus 8504, 3503 RM  

Utrecht. Alleen de 

winnaar ontvangt bericht.
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