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Inhoud presentatie 
Henk van der Honing

• Wat is een Groene “kerk” (Kerk in Actie en Tear)

• Kern Groene kerken-actie

• Elk jaar een (nieuwe) stap

• Zes manieren / invalshoeken

– Geloof en inspiratie

– Energie - klimaat

– Schepping – ecologie

– Inkoop 

– Geld / beleggen

– Beleid - aanpak



• Maakt werk van “duurzame ontwikkeling” en 
zorg voor de schepping. 

• Belooft elk jaar een nieuwe ‘groene’ stap te 
zetten.

• Leert van andere “kerken”, deelt ervaringen 
en moedigt eigen geloofsgemeenschap en 
andere aan tot duurzame ontwikkeling.



• Gaat om een belofte, geen keurmerk.

• Gaat uit van uw eigen situatie en karakter als 
geloofsgemeenschap.

• Richt zich op het goede wat u al doet en kunt 
gaan doen.

• Elke stap in de goede richting is van belang.

• Richt zich tot alle geloofsgemeenschappen.

• In beeld gebracht op www.groenekerken.nl.



• Bevordert duurzamer bewustwording en 
gedrag, ecologisch, sociaal en economisch.

• Het is noodzakelijk voor onze medemensen 
en deze aarde. 

• Het verbindt en verrijkt geloofsgemeenschap-
pen, intern en met elkaar en de samenleving.

• Het is goed voor persoonlijke ontwikkeling, 
gezellig en leuk om te doen.



Zes manieren / invalshoeken 
Voor iedereen op eigen wijze

• Aansluiten bij wat er bij u “leeft” en reeds 
gedaan wordt.

–Geloof – inspiratie

– Energie – klimaat

– Schepping

– Inkopen

–Geld en bezit

–Beleid/strategie - aanpak



Invalshoek
Geloof – inspiratie 1

• Geloof en levensbeschouwing zijn zeer 
krachtige bronnen voor inspiratie

• Bijbel en ook Koran wijzen op de menselijke 
verantwoordelijkheid voor de “aarde en al 
wat daarop leeft”, mens is onderdeel van 
ecologie.



Invalshoek
Geloof – inspiratie 2

• Mogelijkheden geloofsgemeenschappen:

– Themadiensten (bijv. Scheppingszondag)

– Jeugd – en jongerenwerk (bewustwording)

– Diaconaal werk (Micha-cursussen)

– Voedselbank, kledingbank, Repair café

– Zorg- en hulpverlening



Invalshoek
Energie - klimaat

• Extreem snelle stijging van de concentratie 
CO₂ naar een extreem hoog niveau!

• Gevolg snelle stijging temperatuur en 
klimaatverandering, droogte en 
overstromingen dus veel armoede/ellende

• Belangrijkste oorzaak gebruik fossiele 
brandstof (kolen, olie en gas)

• Energiebesparing en omschakeling naar 
duurzame energiebronnen



Invalshoek 
Schepping

• De biodiversiteit loopt razendsnel terug, ver 
weg en dichtbij!

• Oorzaken: toenemende wereldbevolking, 
economie (voeding, materiaalgebruik), 
klimaatverandering

• Vier een Scheppingszondag, eet minder 
vlees, adopteer een natuurterrein (A Rocha), 
leg een open tuin aan, organiseer een 
Michacursus



Invalshoek
Inkopen

• Voor beheer, papier, reinigingsmiddelen, 
energie, bij verbouwing

• Beperk gebruik

• Koop bewust: Fairtradeproducten, 
biologische producten, milieuvriendelijke 
materialen, energiezuinige apparaten.

• Bevorder aandacht voor duurzame 
streekproducten



Invalshoek
Geld en bezit

• Beleg duurzaam, bijvoorbeeld via Oikocredit

• Let op duurzame bedrijven in beleggingspor-
tefeuille

• Investeer in duurzame 
ontwikkelingsprojecten (ZWO/ICCO)

• Let bij (grond)bezit ook op het gebruik bij 
verhuur, stimuleer bijv. biologische teelt



Invalshoek
Beleid/strategie – aanpak 1

• Aandachtspunten en Keuzemogelijkheden

– Beleidsplan Werkplan

– Samen, zo ja met wie of alleen?

– Inhoud: Welk thema eerst?

– Vorm en proces? Eerst bewustwording via 
gesprekken en informatieverstrekking of gelijk 
actie? Gelijk over volle breedte of eerst per 
college en of (taak)groep?

– Afspraken maken over communicatie en aanpak



Invalshoek
Beleid/strategie – aanpak 2

• Start met een thema waar al mensen actief 
mee bezig zijn

• Vorm een “groepje” dat een plan maakt voor 
(beleid en) actie, leg hierin concrete haalbare 
doelen vast in verschillende thema’s .

• Zorg voor ondersteuning van(uit) 
(taak)groepen en kerkenraad en publiceer 
regelmatig de voortgang. Bevorder het 
draagvlak.



• Website groenekerken.nl met uitgebreide 
informatie over duurzaam kerkbeheer.

• Folder, startpakket en nieuwsbrief.

• Landelijke ontmoetingsdag. 

• Ervaren sprekers en materialen.

• Vraagbaak via de website. 

• Maar bovenal: tal van andere kerken in uw 
omgeving die u graag willen helpen! 



Wie volgt ?


