Daden gaan woorden te boven - suggesties

Vooralsnog hebben we ons voornamelijk beziggehouden met beschouwingen
over duurzaamheid. Om hiermee niet te volstaan, richten we ons vervolgens op
praktische maatregelen hoe duurzaamheid in onze eigen gemeente (verder)
gerealiseerd kan worden.

 Inventarisatie
De Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO) heeft in 2011 onderstaande enquête
naar alle doopsgezinde gemeenten gestuurd. Om als doopsgezinde gemeente helder
te krijgen in hoeverre de eigen gemeente op dit moment duurzaamheid in beleid en
inrichting al gerealiseerd heeft, is het nuttig om met elkaar deze enquête die SDO
destijds heeft opgesteld (opnieuw) in te vullen.
In hoeverre nam uw gemeente al initiatief wat betreft:
Duurzaam inkopen
o Fair trade en/of biologische producten (koffie, thee, wijn, suiker, WC papier, ..)
o Verantwoorde schoonmaakmiddelen
o Gebruik duurzaam papier en drukwerk op duurzaam papier (FSC of
anderszins
o Doet uw kerk mee aan de campagne fair trade gemeente?
(zie: www.fairtradegemeenten.nl/)
Verantwoord bankieren / beleggen
o Rekening courant bij een duurzame bank (bijv. Triodos, ASN)
(zie www.eerlijkebankwijzer.nl)
o Spaarrekening bij een duurzame bank
o Duurzaam beleggen (www.duurzaam-beleggen.nl)
Sociaal beleid
o Aandacht voor vrijwilligers
o Aandacht voor de vrijgestelden
o Aandacht voor sociale voorzieningen
Energiebeleid
o Gebruik natuurstroom, groene stroom, e.d. (bijv. via Greenchoice)
o Eigen zonne-energie of andere duurzame energie
o Gebruik spaarlampen
o Extra investeringen in isolatie
o Klimaatneutraal doelstelling

44

Opstandig. Lef om verder te denken, ADS map 2014- 2015

2% actie
o Is deze actie bij uw gemeente bekend?
o Deelname aan 2%
o Eigen invulling 2% actie
Collectes en publiciteit
o Collectes voor doelen m.b.t duurzame ontwikkeling, bijv. Oikos, Oikocredit,
microcrediet
o Publiciteit aan / aandacht voor duurzaamheid in kerkblad, op website of
anderszins
Liturgie en scheppingsperiode
o Duurzaamheid als aandachtspunt in liturgie
o Duurzaamheid als hoofdthema van een viering
o Kent u de scheppingsperiode in de oecumene (1 sept - 4 okt.), en wordt die in
uw gemeente gevierd?
Vorming en kennisoverdracht
o Thema groepen of leeractiviteiten rond het thema duurzaamheid
o Lezingen of informatie avonden rond het thema duurzaamheid
o Aandacht voor duurzaamheid in jongerenwerk
Lokale duurzaamheid
o Ondersteuning plaatselijke acties of beleid (zoals klimaatneutraal worden,
integratiebeleid)
o Ondersteuning lokale duurzaamheid initiatieven, bijv. bestrijding armoede,
voedselbank, opvang vluchtelingen, versterken lokale economie, etc.
Mondiale acties
o Vanuit kerkgemeente ondersteuning van concrete projecten of organisaties
elders in de wereld
Gebruikt u wel eens materiaal uit de oecumene:
o Oikos, www.stichtingoikos.nl
o Kerk en Milieu, www.kerkenmilieu.nl
o CEN, www.cenet.nl
o FairClimate, www.fairclimate.nl
o ECEN, www.ecen.org
o Oikocredit, www.oikocredit.org/nl
o Duurzame Kerk, www.duurzamekerk.nl
o Anders:.....
Bron: www.sdo.doopsgezind.nl/file/21881
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Gespreksvragen



Door welke waarden heeft de gemeente zich tot dusverre laten leiden?
Welke afwegingen hebben daarin meegespeeld?

Het is van belang om bij verdere stappen naar een duurzame gemeente steeds drie
criteria voor ogen te houden:




Wat kost het?
Hoelang gaat het mee?
Wat betekent dit voor ons milieu?

 Toolkit Duurzaam kerkbeheer
Op de website Groene kerken is een Toolkit te vinden die ontwikkeld is om aan te
geven op welke wijze de gemeente bij het beheer van de kerk kunnen verduurzamen.
Deze Toolkit is erg de moeite waard om deze met elkaar te raadplegen en geeft veel
informatie om goede duurzame keuzes te maken bij het beheer en onderhoud van het
kerkgebouw.
Bekijk de Toolkit en bepaal met elkaar welke punten hieruit voor het beheer op het
eigen kerkgebouw in de eigen gemeente toegepast kunnen worden.
http://www.groenekerken.nl/duurzaamkerkbeheer/

 Adviezen voor verankering duurzaamheid in de gemeente


Voor het ‘gronden’ ofwel ‘beklijven’ van duurzaamheid in een (kerk) gemeente is
een twee-sporen beleid zinvol: enerzijds de (informele) weg van het 'tussen de
oren krijgen' van het belang van duurzaamheid in relatie tot onze christelijke
grondslagen, anderzijds de (formele) weg om dit ook op één of andere wijze in het
beleid te verankeren (in principes, afspraken, een actieplan, o.i.d.).



Wat betreft het eerste is op z’n minst één keer per jaar een dienst gewijd aan het
thema duurzaamheid wel het minimum.



Wat betreft het tweede zijn tips: benoem iemand in de kerkenraad met de
portefeuille duurzaamheid, maak een actieplan, verdeel taken voor uitvoering
actieplan, evalueer jaarlijks hoe ver het actieplan is gevorderd.

46

Opstandig. Lef om verder te denken, ADS map 2014- 2015



Wat betreft het tweede, is het zinvol om te proberen overeenstemming te vinden
over duurzaamheid als principiële keuze, bijv. gegrond in een aantal principes, en
niet als keuze omdat het je geld kan besparen. Zo moet je ook proberen te
voorkomen dat steeds weer de discussie gaat over financiële afweging van (meer) kosten. Het gaat om principiële keuzes.



Het zou niet alleen moeten gaan om duurzaamheid in de eigen kerkgemeente,
maar ook betrokkenheid bij de wijdere omgeving. Welke rol kan je spelen op het
gebied van duurzaamheid. Maatschappelijke betrokkenheid is allereerst
eenvoudig het stellen van vragen of uiten van zorgen (aan de gemeente, aan
andere organisaties). Wees daarbij niet te kritisch en/of negatief. Kom vooral ook
met eigen oplossingen en inbreng te komen.



De stap naar een groen / duurzame kerk is een ingrijpende, want het raakt alle
aspecten van een kerkgemeente. Er is sprake van een veranderingsproces (naar
een groene kerk). Daarin is van belang dat er op het hoogste niveau in een
gemeente commitment is aan de verandering en deze breed worden
gecommuniceerd en uitgedragen worden (in kerkbladen, tijdens vieringen, in
bijeenkomsten etc.).

Bron: Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling

 Suggesties voor kleinschalige praktische acties
 Doe als aan de warme truiendag in februari en organiseer als gemeente een
warme truien zondag (zie : www.warmetruiendag.nl )
 Collecteer in een dienst duurzame ideeën die gemeenteleden op een kaartje
schrijven en hang die op aan een slinger zodat de leden na de dienst tijdens
het koffiedrinken ze kunnen lezen.
 Organiseer in de 40- dagen tijd maaltijden die gemaakt zijn van de
hoeveelheid ingrediënten die bij een eerlijke verdeling per wereldbewoner
beschikbaar zijn.
 Organiseer één of meerdere excursies naar bedrijven in de omgeving die zich
met duurzaamheid bezig houden.
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