
Napraten over 
webinars 

GroeneKerken



Webinars als basis voor gesprek

De webinars zijn goed te gebruiken 
voor een bijeenkomst met jouw 
kerkleden of met de leden van de 
werkgroep. 

Dit kan zowel in een fysieke 
bijeenkomst als online.



Invulling van het programma

• Heet iedereen welkom en vertel hoe het programma eruit 
ziet.

• Laat het filmpje van de webinar zien
• Ga vervolgens met elkaar in gesprek over de vragen, bij 

voorkeur in kleine groepjes of online breakoutrooms. 
• Kom nog even terug en laat ieder groepje kort iets delen 

over het gesprek.



Thema: Energie en Klimaat 
Sprekers: Teus van Eck, Rinus Scheele en Jelle Vegt 

Maak je kerkgebouw duurzaam 
Lezing Teus van Eck, interview met Rinus Scheele en lezing Jelle Vegt 

Vragen om te bespreken: 

1. Wat sprak je aan in de presentaties? 
2. Zijn jullie zelf al met verduurzaming van het kerkgebouw bezig geweest? 3. Waar liep je 
tegen aan? 
4. Hoe zou je dat kunnen oplossen? 
5. Wie heb je daar bij nodig? 
6. Wat is de volgende stap die je zou kunnen zetten?



Thema: Beleid en Aanpak 
Sprekers: Johan van Dalen en Gees Hummel 

Verduurzaming op gang brengen 
Interview met Gees Hummel en lezing van Johan van Dalen 

Vragen om te bespreken: 

1. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in je kerk? 
2. Deel met elkaar een voorbeeld van hoe je je kerk meekreeg richting een  duurzame stap. Wat deed je precies en 
waarom werkte dat?  
3. Wat sprak je aan in het verhaal van de twee sprekers? 4. Waar loop je tegenaan in je eigen kerk wat betreft het 
meekrijgen van je  
kerk? Hoe kan je over deze hobbel(s) heen komen? 

https://www.youtube.com/watch?v=Fdbe48owBnM
https://www.youtube.com/watch?v=Tx4kvSuVin4


Thema: Geloof en Inspiratie 
Sprekers: Theanne Boer en Peter Wesstein 

Duurzaam leven… hoe hou je het vol?

Webinar Theanne Boer en Peter Wesstein

Vragen om te bespreken: 

1. Wat sprak je aan in de presentaties? 
2. Wat is je belangrijkste drijfveer voor duurzaamheid? 3. Wat mag duurzaam leven mij/ons kosten? 
4. Waarom kan duurzaam leven voldoening geven? 
5. Wat kunnen we met dit webinar doen in de kerk en in ons persoonlijk  
leven? Waar gaan we beginnen, wie kan ons helpen?

https://www.youtube.com/watch?v=IM2Q4JNlWxo


Thema: Schepping en Natuur 
Spreker: Niels de Zwarte 

Schepping en natuur om de kerk
Webinar Niels de Zwarte

Vragen om te bespreken: 

1. Wat sprak je aan in de presentatie? 
2. Hebben jullie een ruimte voor een (ecologische) tuin bij de kerk? 3. Heeft jullie kerk (pacht)grond in bezit? 
4. Heeft jullie kerk een nestkast aan het gebouw hangen? 
5. Wat nemen we mee uit dit webinar voor de praktijk in onze kerk?

https://vimeo.com/470231618


Thema: Omgaan met Geld 
Spreker: Koert Jansen 

Hoe kan kerkelijk (spaar)geld aan het werk worden gezet 

voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld? 
Lezing Koert Janssen

Vragen om te bespreken: 
1. Wat sprak je aan in de presentatie? 
2. Hebben jullie al een groene bankrekening? 
3. Belegt je kerk in duurzame projecten? 
4. Wat neem je mee uit dit webinar voor de praktijk in je kerk?

https://soundcloud.com/groene-kerken/omgaan-met-geld-van-de-kerk


Thema: Hoop
Spreker: Robert Doornenbal

(Wan)hoop voor de toekomst. Hoe we hoop houden in tijden van crisis.

Webinar Robert Doornenbal

Vragen om te bespreken: 

1. Hoe reageren mensen in mijn omgeving op de realiteit van klimaatverandering? 
Bijvoorbeeld: bezorgd, bang, ver van mijn bed show?

2. Wat is mijn eigen verhaal als het gaat om ‘eco-emoties’? Bijv. klimaatangst, klimaatstress, 
klimaatmoeheid of natuurrouw?

3. Merk ik dat de keuzes die ik maak in mijn levensstijl getuigen van ‘hoop’? Zo ja, hoe? 
Hoe is dit in de kerk/gemeente waaraan ik verbonden ben?

https://www.youtube.com/watch?v=YISlMqXNkDA


Hoop: tekst om mee af te sluiten.
Msgr de Korte

 
“De hoop is een deugd, een innerlijke houding die het fundamentele 

vertrouwen uitdrukt waarmee een mens of een gemeenschap de 
toekomst benadert. Hoop kun je oefenen. Hoop put niet uit een eigen 

bron. Het is gebaseerd op een visioen van gerechtigheid, vrede en 
heelheid van de schepping.

Ons grote gevaar is onverschilligheid en wanhoop. Dat moeten we zien 
te overstijgen met behulp van barmhartigheid en hoop. “Heer God, help 

ons om te oefenen in hoop en barmhartigheid”



Thema: Groene Viering
Spreker: Jeroen Sytsma en Marjolein Tiemens-Hulscher

Een groene viering organiseren
Webinar Jeroen Sytsma en Marjolein Tiemens-Hulscher

Vragen op te bespreken

1.Wat is je droom wat betreft een groene viering in eigen kerk? (denk aan onderwerp, betrokkenheid, sfeer, 
frequentie, schaal) 
2.Geloof je dat dit haalbaar is in jouw kerk? Zo niet, wat is er voor nodig om het wel te laten lukken? 
3.Wie heb je nodig om deze droom te realiseren? (denk aan: voorganger, muziek, promotie, spreker, 
kinderleiding, etc)

https://www.youtube.com/watch?v=lgx9_7ioXf4


Thema: Jongeren, de kerk en duurzaamheid
Spreker: Maarten Vermeulen en Janneke Potuyt

Jongeren, de kerk en duurzaamheid - een inkijkje

Webinar Maarten Vermeulen en Janneke Potuyt

Vragen om te bespreken:

1. Wat weet je over hoe jouw jongeren zich voelen over het thema duurzaamheid/ klimaat?
2. Verwachten de jongeren in jouw kerk iets van de kerk, denk je?
3. Op welke manier zou je als kerk bij die verwachting kunnen aansluiten?
4. Deel concrete ideeën met elkaar over wat je zou kunnen doen. Kies er één die je straks deelt in de groep.

https://www.youtube.com/watch?v=8_YxQ0INS6g


Thema: God als tuinier
Spreker: Robert Doornenbal

Er is helaas geen opname beschikbaar

1. God als tuinier: welke eigenschappen van de tuinier zoals Robert die omschreef, zijn bij jou blijven 
hangen? Deel je gedachten met elkaar.  

2. Je zou kunnen zeggen dat Adam wordt aangesteld als een ‘onder-tuinier’. Op welke manier zou je deze 
opdracht concreet handen en voeten kunnen geven 

a. in jouw leven?
b. in jouw geloofsgemeenschap?

3. Kies één antwoord uit de vorige vraag uit en deel die in de chat bij terugkeer in de plenaire bijeenkomst.  



Thema: Energiebesparing
Hendrik van Essen, Robert de Smette, Chris Schaapman, Jelle Vegt, Teus van Eck

Quick wins: energiebesparing in kerken 
Webinar 1 & webinar 2 (beide webinars hebben globaal dezelfde inhoud) 

1. Welke concrete tips uit de webinar zijn bruikbaar voor jullie situatie?
2. Wie en wat heb je er voor nodig om hier mee aan de slag te gaan?
3. Maak met elkaar een stappenplan voor het komende jaar.
4. Bespreek met elkaar wat de concrete vervolgstappen zijn. 

Tips in de toolkit

https://www.youtube.com/watch?v=X5h67cg-Z2s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HFtRMibgiDg
https://toolkit.groenekerken.nl/toolkit/verduurzaam-het-energiegebruik/beheer-het-energieverbruik/



