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WAT IS GROENEKERKEN? 

Wil jij met je kerk actief aan de slag met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
het vergroenen van je eigen gemeenschap? 
Dan ben je bij GroeneKerken aan het juiste adres! GroeneKerken helpt jou en je kerk 
om duurzamer en groener te worden en faciliteert dat kerken – van beginner tot 
duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. 
 

Zo kun je meedoen: 

1. DOWNLOAD HET STARTPAKKET 

Download het gratis startpakket van 
www.groenekerken.nl en ontvang tips in je 
mailbox. 
Vorm een werkgroepje, kies  een thema dat 
jullie belangrijk vinden, betrek  je kerkleiding er bij en ga daarmee aan de slag in 
jouw kerk.  

 

2. MELD JE KERK AAN 

Sluit je aan bij GroeneKerken: je kunt je al 
aanmelden wanneer je van plan bent duurzame 
stappen te zetten en daarin wel wat hulp kunt 
gebruiken. 
Deel met ons welke groene plannen jullie hebben 
en welke groene stappen je als 

geloofsgemeenschap al hebt gezet. 
 
Wij nemen contact met je op en plaatsen jullie informatie op onze website. 

 

3. ONTVANG HET BORDJE 

Bestel het GroeneKerkenbordje, zodat je deze op 
een mooie zichtbare plek in of op het gebouw 
kunt hangen. 
Dit bordje kost 54 euro en is volledig duurzaam 
geproduceerd. 

 

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie, Tearfund en de Maatschappij van welstand. Er zijn nu 325 groene kerken 
(okt 2021) 
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4. WISSEL ERVARINGEN UIT 

Alle groene geloofsgemeenschappen wisselen 
ervaringen uit door elkaar om advies te vragen of 
informatie te delen via 
www.groenekerken.nl/kerken. Op de site kun je 
andere groene kerken vinden, wat ze al hebben 
gedaan, wat ze van plan zijn en je vindt gegevens om 

met hen contact op te nemen. 
Ook tijdens onze webinars en ons GroenGelovig event ontmoet je andere groene 
kerken en medegelovigen. 
Houd ons via de e-mail of telefoon op de hoogte van jullie activiteiten, zodat we die 
kunnen delen in de nieuwsbrief en op social media. 

5. ZET JE STAPPEN 

In onze toolkit (toolkit.groenekerken.nl) 
lees je welke duurzame stappen je kunt 
zetten. In de toolkit vind je veel informatie 
op de volgende zes terreinen:  

• energie en klimaat 

• omgaan met geld 

• geloof en inspiratie 

• schepping en natuur 

• bewust inkopen  

• beleid & aanpak.  

Kies een van de vele ideeën en ga aan de slag. Of organiseer een bijeenkomst 
rondom duurzaamheid en nodig een van onze sprekers uit.  
Ook kun je webinars terugkijken en met elkaar bespreken: 
www.groenekerken.nl/webinars. 
Houd de informatie over de groene stappen die jullie ondernemen actueel door ons 
regelmatig een update te sturen via het contactformulier. 

 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt op het gebied van GroeneKerken? 

Kijk dan op onze website WWW.GROENEKERKEN.NL  
en meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief (onderaan de pagina) 

 


