
Download 5: Traditionele activiteiten 
 

 
 
Onderstaande lijst biedt eyeopeners, die positief kunnen stemmen. Wat in 
deze lijst herken je in jouw eigen geloofsgemeenschap?  
 
In de tweede kolom staan voorbeelden van activiteiten die traditioneel veel voorkomen in 
geloofsgemeenschappen, en waar je duurzaamheidsaspecten in kan aanwijzen. 
In de rechterkolom zijn de duurzaamheidsaspecten vermeld waar deze activiteiten in veel 
gevallen positieve impact op hebben. Soms zijn dat ook de redenen waarom een 
geloofsgemeenschap zo’n activiteit uitvoert, zoals het steun geven aan projecten van Kerk in 
Actie. Maar men kan ook andere redenen hebben die geheel los staan van duurzaamheid, 
zoals praktische (bijv. bij beeldschermen), religieuze voorschriften, of de behoefte aan geld 
voor het verfraaien van een gebouw.  
 
Toch kan het stimulerend zijn om in te zien dat veel waarvoor een geloofsgemeenschap zich 
inzet, bedoeld of onbedoeld een positieve impact heeft op duurzaamheid. Alleen: we zien het 
niet altijd. Duurzaamheidsaspecten worden nogal eens ingedeeld in people, planet, profit. 
Het valt op dat het vaak de people kant van duurzaamheid is, waar geloofsgemeenschappen 
aandacht aan geven. 
  
Onderdeel van een 
geloofsgemeenschap 

Handelwijze in / door een 
geloofsgemeenschap  

Positieve impact op duurzaamheid 
(voorbeelden, niet volledig) 

Beheer van 
gebouwen, financiën. 

Een CV ketel met hoog rendement. 
Isolatie. CO2 reductie. 

Inschakelen van plaatselijke 
ondernemers. 

Positieve bijdrage aan locale 
economie en bedrijvigheid. 

Beeldschermen ophangen in ruimten 
i.s.m. beperking papierverbruik.  

Behoud van bossen.  
CO2 reductie. 

Diverse vrijwilligers. 
Oud papier inzamelen. Recycling. Behoud van bossen. CO2 

reductie.  

Rommelmarkt. Hergebruik. Vermindering van 
grondstoffenverbruik. 

Kosterij. 

Doelmatig verbruik van 
schoonmaak-middelen, 
voedingsmiddelen, huishoudelijke 
artikelen etc 

Beperkt gebruik van grondstoffen, 
energie. Beperkte CO2 uitstoot. 

ZWO- of MOV groep. 
Diaconie (collectes). 

Kledingactie voor mensen in 
oost-Europa. 

Hergebruik. Vermindering van 
grondstoffenverbruik.  
Beperking watergebruik en 
pesticiden in de katoenverbouw. 

Steunen van projecten van Kerk in 
Actie in ontwikkelingslanden. 

Rechten van inheemse bevolking.  
Uitbanning kinderarbeid. 
Opleiding, onderwijs, aard en 
organisatie van werk, 
Gezondheid en veiligheid. 
Vermijden van ongewenste effecten 
op de gemeenschap. 

Pastoraat. 
Vorming en toerusting.  
De leden.  

Prediking, bijbelstudie, cathegese, 
gespreksgroepen.  
De manier waarop eenieder met 
elkaar omgaat, zaken regelt e.d.  

Corruptie tegengaan. 
Verbod op discriminatie. 
Diversiteit en kansen. 

Diaconie. Diaconale hulp verlenen. 

 



Fairtrade producten in 
kerstpakketten. 

Positieve bijdrage aan locale 
econo-mie en bedrijvigheid. 
Gezondheid en veiligheid. Vermijden 
van ongewens-te effecten op de 
gemeenschap. 

Bij het attenderen op deze impact kunnen ook vragen opkomen. Duurzaamheidsaspecten 
waar activiteiten negatief op zouden kunnen scoren zijn niet vermeld. Het is dan ook goed 
mogelijk dat een activiteit als geheel niet ‘100% duurzaam’ is. Beeldschermen bijvoorbeeld: 
deze hebben negatieve impact op het verbruik van schaarse grondstoffen, en vergroten het 
elektriciteitsverbruik. Weegt vermindering van papierverbruik daar tegen op?  
Of: soms gaat het steunen van een project van Kerk in Actie ergens in Afrika samen met een 
bezoek van een enthousiaste groep aan zo’n project. Daarvoor wordt gevlogen. Wat is de 
balans van plussen en minnen.  
 
De kans is ook groot dat het totaalplaatje niet altijd even consequent is. Dat een 
geloofsgemeenschap zich op het ene terrein positief onderscheidt, wil niet zeggen dat het op 
andere terreinen allemaal koek en ei is wat betreft duurzaamheid.  
 
Als dergelijke vragen bij deze tabel met positieve voorbeelden opkomen, is daarmee binnen 
de geloofsgemeenschap de bewustwording begonnen over verdere verduurzaming. Dat is 
positief. In eerste instantie attenderen we in deze fase echter op de positieve bijdragen die 
een geloofsgemeenschap kan leveren aan duurzaamheid, hetgeen toe te schrijven is aan de 
intrinsieke waarden die er hoog gehouden worden. Het mág onderling gedeeld worden dat 
een geloofsgemeenschap daarmee best gunstig afsteekt tegen wat elders in de 
maatschappij gebeurt. Spreek gerust je waardering uit tegenover elkaar bij de activiteiten die 
plaatsvinden!  
Tegelijk mag je wat van die intrinsieke waarden verwachten als het gaat om verdere 
verduurzaming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
De duurzaamheidsaspecten in de derde kolom zijn ontleend aan de criteria voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  
Die kun je nakijken op http://www.mvoprestatieladder.nl/download-norm/  Download MVO 
Prestatieladder deel A;  zie bijlage 1, MVO-indicatoren. 
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