Johanneskerk

Groene Kerk

Het Begin (startzondag 2014)


Nieuw logo Johanneskerk



Startzondag met thema Bomen



Werkgroep “Groene Johannes”



Bezoek aan Paaskerk in Baarn

2014

November 2014, naar de kerkenraad.


We stellen voor om de Johanneskerk-gemeente aan te melden als “Groene Kerk”. We hoeven
daarvoor niet te voldoen aan een rijtje voorwaarden, het gaat om de intenties en om elk jaar
een concreet doel te stellen op duurzaamheidsgebied en dat na een jaar te evalueren en de
volgende stap te maken.



Wat doen we al groen: HR-verwarmingsketel, afvalscheiding (kan beter), eco-inkoop van
koffie/thee/suiker, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, printpapier



Voorstel is om ons het komende jaar te richten op een brede inventarisatie alsook op een
paar “snelle acties”.



Voor de komende jaren streven we naar meer en meer groene bewustwording door de hele
gemeente heen.



Ook het bankieren van de gemeente onder de loupe nemen.



In februari willen we aandacht besteden aan Warme-truiendag.

Kerkenraad keurt het plan goed. Advies : overleg met werkgroep Beheer en met Kostersploeg.

aan de slag in
2015


Informatieuitwisseling binnen de Johanneskerkgemeente en met het “platform
Amersfoort Duurzaam” van de gemeente Amersfoort.



Ons als werkgroep en gemeente verdiepen in wat het is en wat het kan zijn om
een groene kerk te zijn. Stukjes in Johannesbrief (elke 2 maanden).



Zoveel mogelijk leeftijdsgroepen erbij betrekken.



Aandacht voor Warme Truiendag in de dienst van 8 februari 2015.



Scheppingszondag: ook een Groene dienst van maken (oktober 2015).



Verder verbeteren van het beheer van het gebouw: verlichting d.m.v. led,
verwarming optimaliseren, energie-inkoop groen (Vandebron)



Boeketten op zondag: proberen meer biologische bloemen of bloemen uit eigen
tuinen te krijgen (pas vanaf het late voorjaar). De diaconie zorgt voor een
duurzame kerstboom van kwekerij Randijk uit Leusden!

Doorgaan in 2016


Verder verbeteren van energiezuinig beheer en beleid. O.a. bij alle lichtknopjes en
tussendeuren een sticker aanbrengen die hierover gaat en die de gebruiker aanmoedigt zuinig
met licht en verwarming te zijn.



Mogelijkheden voor zonne-energie op/rond de kerk onderzoeken.



Mogelijkheden onderzoeken voor meer groen aan/bij de buitenkant van het kerkgebouw.



Agenderen van “groen beleggen” door de penningmeester.



Jongeren meer betrekken bij duurzaamheid (Supertwien): bijeenkomsten over ecologische
footprint en textielindustrie. Hierover ook in Johannesbrief.



Duurzaam Advents-collectedoel samen met diaconie en kinderen/jongeren uitgekozen
(textielindustrie).



Vegetarisch eten bij alle Johannesmaaltijden en tijdens het Johannesweekend.



Doorgaan met stukjes in de Johannesbrief, met afvalscheiding, eco-inkoop en met biologische
bloemen.

Werkgroep Buitenkant: Entree verbeteren maar
geen boom omkappen!

Voor 2017 zijn onze plannen


Verder met plan Zonnepanelen op het dak.



Onderzoeken mogelijkheden isolatie spouwmuren en dak.



Overleg met kostersploeg en verhuur-coordinator over zuinig met energie
omgaan (gebruik van lampen, deuren naar buiten dichtdoen als verwarming
brandt).



Contact met andere groene kerken in de omgeving (De Inham), ook met
mensen van moskee in de buurt.



Supertwien stimuleren door te gaan met duurzame thema’s
(kledingruilbeurs?)



Johannesweekend duurzamer maken (inkoop, thema)



Overleg met penningmeester: Hoe duurzaam beleggen?

Groen moet je Doen!
Wij gaan door!
Wie doet er mee?

