9. Kansen in je geloofsgemeenschap
Herken kansen in je geloofsgemeenschap

Groepjes die wat willen
Jeugdouderling die een ‘project’ zoekt voor de clubs.
Fair
Jongerenweekend
Kampeerweekend
Jaarprogramma van Commissie vorming en Toerusting
Bedenk in overleg een aantrekkelijk programmaonderdeel op het gebied van duurzaamheid.
Bijvoorbeeld een zwerfvuil opruimactie.
Statiegeldflessen of oud papier inzamelen.
Een wandeling, speurtocht of fietsralley langs plekken in de omgeving waar duurzame
ontwikkelingen te zien zijn.
Boek over duurzaamheid lezen en bespreken
Je kan een bedachte activiteit aanbieden, of hen inschakelen om een van de klussen te klaren die
op je programma staan.
Wees in deze fase niet te kieskeurig over de initiatieven voor verduurzamingsacties die mensen
zelf willen uitvoeren.
Kansen die voorbij komen: acties van anderen, waar je bij aan kan sluiten. Stel voor daarvan
enkele aspecten te verduurzamen.
Een blokhut aanschaffen
De tuin verfraaien
Een bijgebouw renoveren of bouwen
Een dak vervangen
Een oogstdankfeest houden
Een excursie of reis organiseren
Kampeerweekend, clubkamp
Verzoek om informatie en vraag om ruimte om ideeën aan te dragen.
Stel daarbij de wenselijkheid van ‘hun’ activiteit of investering niet ter discussie, hoe principieel
duurzaam de vraag naar nut en noodzaak ook is. Beperk je tot verduurzaming van hun initiatief. `
Laat de initiatiefnemers daar uit kiezen. Probeer dan niet het onderste uit de kan te halen. Worden
bepaalde opties voor verduurzaming niet overgenomen dan is dat maar zo.
Allicht komen daar verduurzamingsstappen uit die afwijken van de stappen uit je top 5. Realiseer
je: wat is waardevoller voor je: een verduurzamingsstap waar je inhoudelijk blij van wordt of
samenwerken in de gemeente (waardoor anderen enthousiaster over duurzaamheid worden?)
Het kan het maken van een verduurzamingsstap wel makkelijker worden.
Tips:
Je kan misschien de ander wat werk uit handen nemen (om het te verduurzamen). Dat kan
goodwill opleveren.
Immers, hoe meer je zelf opstart, hoe meer extra werk er ontstaat. Dat kan lastig zijn in een
gemeente met een tekort aan vrijwilligers.
Toolkit Groene Kerken
hoofdthema Beleid en aanpak
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