12. Duurzaamheid in langetermijnvisie 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.

Langetermijnvisie 2018 – 2022 Wijkkerkenraad de XX Kerk
In het beleidsplan 2017-2021 is aangekondigd dat gewerkt zou worden aan een toekomstbeeld voor
de XX Kerk over hoe onze kerkgemeenschap er over 20 jaar uit zou moeten zien. Voor de kortere
termijn geeft het beleidsplan invulling aan de voornemens per taakgroep. Het beleidsplan redeneert
dus vooral vanuit de huidige situatie, terwijl het toekomstbeeld zich veel meer richt op de
toekomstige koers.
De voorliggende Langetermijnvisie geeft invulling aan het toekomstbeeld. Het beleidsplan blijft
daarmee dus ook overeind, met dien verstande dat na vaststelling van het voorliggende document
bekeken moet worden in hoeverre er aanleiding is om het beleidsplan daarop ook bij te stellen.
(…)
Eind november 2016 heeft de wijkkerkenraad aan het zogenaamde Verkennersteam gevraagd om
een aantal scenario’s op te stellen over de vraag hoe de XX Kerk er in de toekomst moet uitzien.
(…)
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aantal hoofdpunten die we willen behouden (maar misschien nog
wel willen versterken) en zaken die we willen aanpakken:

BEHOUDEN (EN VERSTERKEN):
(…)
Groene Kerk en andere duurzame initiatieven koesteren
(…)

2.4 Diaconie
Omzien naar elkaar begint in de gemeenschap van onze kerken, maar de grens ligt niet bij de eigen
gemeenschappen. Het komt eropaan die roepstem te horen en het hart te laten spreken. We willen
graag daar helpen, waar geen helper is.
Naast de stille diaconale activiteiten in eigen gemeente, willen we zo veel mogelijk aansluiten bij
be-staande initiatieven/ activiteiten, om deze te versterken. Om de focus vast te houden, heeft de
diaconie de volgende clustering gemaakt:
- Armoede / dak en thuislozen / eenoudergezinnen
- Ouderen / zieken / eenzamen / gehandicapten
- Jongeren
- Duurzaamheid
- Vluchtelingen / gevangenen / discriminatie / vrouwenrechten
Daar sluiten we bij aan.
De diaconie heeft een trekkersrol inzake duurzaamheid en stimuleert daarin ook de gemeente als
geheel. Daarover meer in paragraaf 2.5.
(…)

2.5 Duurzaamheid en de Groene Kerk

In 201X is de XX Kerk toegetreden tot de Groene Kerken van Nederland. Er zijn al mooie stappen
gezet, maar we blijven zoeken naar mogelijkheden om de XX Kerk verder te verduurzamen. De
werkgroep De Groene XX Kerk is hiermee al bezig.
Alles wat we doen verduurzamen we stap voor stap. Een uitdaging voor ieder gemeentelid en elke
groepering in de kerk. Daarbij gaat het voor eenieder om de invalshoeken people (sociale
duurzaamheid), planet (milieu, energie, klimaat), en profit (inkomen & vermogen). Om te bevorderen
dat we allemaal die stappen zetten zijn er trekkers die initiatieven nemen en daarmee in principe de
hele kerkgemeenschap stimuleren. De trekkers leggen daarbij elk een eigen accent op bepaalde
invalshoeken; globaal is dat momenteel als volgt:
● Sociale duurzaamheid, en inkomen & vermogen in onze eigen omgeving: de diaconie
● Sociale duurzaamheid, en inkomen & vermogen in het functioneren van onze eigen
kerkgemeenschap: het CvK
● Energie, klimaat en milieu in ons eigen handelen als kerkgemeenschap: werkgroep De
Groene XX Kerk
● Duurzaamheid (alle invalshoeken) in de derde wereld: de ZWO
We willen we onze blik ook verbreden en beter in beeld brengen hoe ons handelen hier, effecten
heeft op de mensen en ecosystemen in de rest van de wereld. Op de eerste zondag van oktober
besteden we aandacht aan duurzaamheid en de groene kerk (‘groene zondag’).
Naast de aandacht voor duurzaamheid in eigen kerk en bij eigen gemeenteleden proberen we andere
kerken in de stad en in de regio te motiveren en te helpen om ook groene kerk te worden.
ACTIES
9. Verder werken aan energiebesparing, CO2 reductie en milieu in de XX Kerk als kerkgemeenschap
10. Werkgroep De Groene XX Kerk ondersteunen bij het bespreekbaar maken onder de leden van de
XX Kerk van CO2 reductie in ons dagelijks leven.
11. Andere kerken in de stad en in de regio motiveren en helpen om ook groene kerk te worden
12. Werkgroep De Groene XX Kerk ondersteunen bij de verbreding van de blik van onze
kerkgemeenschap op de impact van ons handelen elders in de wereld.
Toolkit Groene Kerken
hoofdthema Beleid en aanpak
Download 12 - v1
Johan van Dalen, sept 2019

