11. Duurzaamheid in beleidsplan Wijkkerkenraad
In dit document vind je de tekst van een werkelijk bestaand algemeen
beleidsplan, waarin de volgende passages geel gemarkeerd zijn:
● gebruikelijke onderwerpen die je tegenwoordig zou bestempelen als
duurzaam,
● expliciete passages over duurzaamheid,
● uitgangspunten om rekening mee te houden bij verduurzamingsstappen,
● aanknopingspunten voor (gesprek over) verdere verduurzaming.
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5.2 De Groene XX Kerk
In 2014 is er vanuit de ZWO de werkgroep ‘De Groene XX Kerk’ opgericht. Dit is een zeer actieve
werkgroep die zich bezighoudt met Duurzaamheid binnen de kerk. Sinds 2016 hangt het bordje ‘Wij
zijn een Groene Kerk’ naast de voordeur van de XX Kerk. Op de Ontmoetingsruimte van de XX Kerk
zijn 72 zonnepanelen geplaatst.

Activiteiten die voortgezet worden:
●

●
●
●

●
●
●
●

Bewust inkopen: van Fairtrade koffie, thee, avondmaalswijn en zoveel mogelijk ecologisch
verantwoorde schoonmaakmiddelen en verkoop van Fairtrade producten op de 1ste zondag
van iedere maand en de donderdagse inloopochtenden. Rond 5 december en Kerst worden
Fairtrade kerstpakketten verkocht.
Afvalscheiding: gft, glas, papier, plastic en overig afval wordt separaat aangeboden.
Moestuin: achter de ontmoetingsruimte van de XX Kerk is de ruimte ingericht als moestuin.
De opbrengst is voor de voedselbank.
PR: tijdens kerkdiensten, in kerkbladen, digitale Nieuwsbrieven en bij de jaarlijkse
ontmoetingsmiddag van betrokken gemeenteleden wordt regelmatig gepubliceerd
/gesproken over duurzaamheid en onze plicht en zorg t.a.v. het behoud van de aarde.
Inleveractie oude mobiele telefoons
Ledverlichting: vindt langzaam maar zeker in de plaats bij vervanging van kapotte
Tl-verlichting.
Gezamenlijke maaltijden: 2x per jaar een gezamenlijke maaltijd (bestaande uit duurzame
streekproducten) voor de gemeenteleden.
We streven ernaar om elk jaar twee nieuwe activiteiten te organiseren.
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Continueren oecumenische activiteiten in 40-dagentijd (sobere maaltijd,
wandelingen)
Versterking van de ZWO-commissie
Interesse voor thema's van ZWO vergroten (pr)
Vredesweek (september), Solidaridad (december)
'Groene Kerk' uitbouwen (in- en verkopen van Fairtradeproducten,
afvalscheiding, moestuin, inleveren oude mobiels, ledverlichting, duurzame
gemeente-maaltijden, veelzijdige pr)
Bekendheid zwo-collecte-doelen via Nieuwsbrief en zondagse afkondigingen

5.3 Diaconie
De bestuurlijke taak van de diaconie wordt uitgevoerd door het College van Diakenen (CvD). Het CvD
is bovenwijks: vanuit de XX Kerk, de YY Kerk en de ZZ Kerk zijn diakenen actief in dit college. Het

aantal diakenen uit de verschillende kerken kan fluctueren.
In de XX Kerk zijn benedenwijkse werkgroepen voor ZWO en groene kerk. De relatie, werkgebieden,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tussen de benedenwijkse commissies en het bovenwijkse
College van Diakenen is onduidelijk. In deze beleidsperiode zal bekeken worden hoe deze relaties
kunnen worden geoptimaliseerd, zodat voor iedereen duidelijk is wat benedenwijks en wat
bovenwijks gebeurt.
In de afgelopen periode is door het CvD gekozen om meer proactief aan de slag te gaan. Niet vooral
reageren op binnenkomende vragen, maar op basis van een prioritering van doelen, waar wij zelf het
liefst aandacht en geld aan geven, willen we acteren. Hiervoor zijn kleine werkgroepen gevormd, die
voor een cluster van doelgroepen gaan bepalen, waar aandacht en tijd voor nodig is. Binnen deze
werkgroepen willen we het praktische diaconale werk handen en voeten geven.
Op basis van eerder gevormde doelstellingen voor tijd en aandacht, zijn er 5 werkgroepen gemaakt
om dit verder uit te werken. Dit betreft de volgende groepen:
1. Armoede / dak en thuislozen / een-oudergezinnen
2. Ouderen / zieken / eenzamen / gehandicapten
3. Jongeren
4. Duurzaamheid
5. Vluchtelingen / gevangenen / discriminatie / vrouwenrechten
Het CvD heeft zijn eigen beleidsplan waardoor er hier niet uitgebreid bij behoeft te worden
stilgestaan. Centrale vraag binnen de diaconie is en blijft: Hoe bereiken we gemeenteleden die
ondersteuning nodig hebben?
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1
Interesse voor thema's en taken diaconie wekken, ook in kerkdienst (pr)
2
Naar aanleiding van de opgestelde prioritering van geld en aandacht, diaconale kracht
proactief inzetten
3
Zoveel mogelijk aansluiten bij en promotie maken voor bestaande initiatieven. Niet zelf
het wiel proberen uit te vinden
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