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Deelwerkplan Ichtuskerk duurzaamheid 2014-2018 
 
 
Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een 
eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en 
zorg voor de naaste. We zijn er trots op dat we de PGCS ook tot de zogenaamde groene kerken 
mogen rekenen. 
In het beleidsplan willen we dit graag een duidelijke plek geven, zodat we dit kunnen vasthouden en de komend jaren stap voor 
stap uitbouwen. 
 
Het centrale thema van het beleidsthema: 'de kerk als huis' biedt hiervoor gelukkig alle aanleiding: de kerk, een duurzaam huis. 
 
Huidige situatie 
Bij de PGCS zijn en worden al vele initiatieven ontplooid, die te vangen zijn onder de kop Duurzaamheid. Mooi resultaten zijn 
behaald. Duurzaamheid blijkt een thema waarmee onze gemeente zich intern èn extern kan onderscheiden en meerwaarde 
bieden. In de maatschappij blijkt waardering en gehoor te zijn voor onze initiatieven. Intern wordt duurzaamheid echter door 
een kleine groep gedragen. Het is nog onvoldoende ingebed in de hele gemeente. Om hier meer van maken, zal er iets 
ondernomen moeten worden. Op dit moment is er een (kleine) werkgroep duurzaamheid actief om het thema op de kaart te 
zetten. 2014 is vooral een jaar  van onderzoek. Nulmetingen en verkenningen op diverse terreinen en leggen een basis om de 
doelen verder te  realiseren. Dit moet een samenspel zijn van alle betrokken commissies en raden. 
 

6 Thema's 
 
BELEID EN AANPAK 
vastleggen van realistische doelen en haalbare stappen geeft samenhang aan acties 

 2014 2015 2016 2017 2018 Trekker 
Duurzaamheidsparagraaf in beleidsplan gereed  evaluatie  aanzet KKR 
Elke commissie haar ambitie overdacht en vastgelegd  gereed    WGD 
Nulmeting opzetten & uitvoeren gereed   evaluatie  WGD 
Communicatieplan duurzaamheid gereed uitvoeren WGD 
Plan mbt externe activiteiten gereed uitvoeren WGD 

 

SCHEPPING EN NATUUR 
een blik naar buiten, aandacht voor de schepping 

 2014 2015 2016 2017 2018 Trekker 
Inspiratieavond voor gemeenteleden ja     JR 
Buitendag voor de jeugd  ja  ja  V&T 
Elke 2 jaar thema op Hemelvaartsdag-buitendienst  ja  ja  CE 
Thema Kerkenraad bezinningsdag   ja   KKR 
Plan duurzame kerktuin (brainstorm + uitvoeren)  brainst uitvoeren KRM 

 
 
GELOOF EN INSPIRATIE 
duurzaamheid als thema in diensten en kerkelijke activiteiten 

 2014 2015 2016 2017 2018 Trekker 
Aandacht duurzaamheid in jaarthema  ja  ja  ja KR 
Jaarlijks bouwsteen Duurzaamheid (combi inspiratieavond) 1x 1x 1x 1x 1x V&T 
Duurzaamheid plek in basiscatechese  ja ja ja ja JR 
Duurzaamheid op de jeugdagenda ja ja ja ja ja JR 
4 zondagen in teken duurzaamheid (iig bid/dank) 2x 3x 4x 4x 4x CE 
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ENERGIE EN KLIMAAT 
besparen op gas, water en licht is sparen voor later 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Trekker 
Meterstanden monitoren 0-meting ja ja ja ja KRM 
Stimuleren gemeenteleden maatregelen plan     WGD 
Papiergebruik reduceren 0-meting -10% -15% -20% -25% KRM 

 
 
BEWUST INKOPEN DOEN 
eerlijke of milieubewust alternatieven voor spullen die gebruikt  worden in en om de kerk 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 Trekker 

Duurzaamheid verankerd in inkoop beleid 0-meting opzet uitvoeren KRM 
Kantoorartikelen duurzaam  0-meting opbouwen naar 100% in 2018 KRM 
Voeding en drank eerlijk en duurzaam 0-meting opbouwen naar 75% in 2018 KRM 
Onderhoud milieuvriendelijk met duurzaam materiaal 0-meting opbouwen naar 75% in 2018 KRM 
Energieleverancier ècht groen  0-meting onderzoek eventuele overstap KRM 

 

GELD 
goed besteden, bewust bankieren en duurzaam beheren van kerkelijk geld  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Trekker 
Link duurzaamheid in collectedoelen tijdens dienst 0-meting 25% 50% 50% 75% Diak/KRM 
Thema zendingsbussen gelinkt aan duurzaamheid 50% 100%    Diak 
Geld verantwoord belegd (KRM / Diakonie)  0-meting 25% 50% 75% 100% Dia/KRM 

 

Werkwijze  
Deze beleidsparagraaf duurzaamheid is geschreven door de werkgroep duurzaamheid in opdracht van de KKR. Met de 
instemming van KR zal deze in de KKR besproken worden met de voorzitters van de diverse commissies en raden.  
De raad of commissie die als trekker fungeert staat per onderwerp vermeld. Elk doet een stap op zijn terrein. Belangrijk is 
natuurlijk hierbij de realiteit niet uit het oog te verliezen. De PCGS draait voor een groot deel op vrijwilligers en de financiële 
middelen zijn verre van onuitputtelijk. 
De werkgroep duurzaamheid trekt een aantal eigen onderwerpen en kan daarnaast door de raden en commissies te hulp 
geroepen worden. 
 
 
 
Gebruikte afkortingen: 
KKR = KLeine Kerkenraad 
KRM = Kerkrentmeesters 
JR = Jeugdraad 
CE = Commissie Eredienst 
Diak - Diakonie 
WGD = Werkgroep Duurzaamheid 
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