
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgave oktober 2016. Werkgroep Duurzaamheid, 
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Deze uitgave is mede tot stand gekomen door samenwerking met 
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Waarom streven naar 
   een groene kerk? 

 

Teun Wolters 

       Werkgroep Duurzaamheid van het Apeldoorns Beraad van Kerken 

 



 

Inleiding  
 

Een folder van de werkgroep Duurzaamheid van het Apeldoorns Beraad 

van Kerken (ABvK) geeft duurzaamheid aan met de oproep: “draag zorg 

voor mens, natuur en milieu ten behoeve van huidige en toekomstige 

generaties! Ook voor en vanuit de kerken is er een ethisch appel om 

verantwoordelijkheid hierin te nemen”. 

Daarbij wijst de werkgroep op de drie bekende P’s (van People, Planet, 

Profit), in het Nederlands vrij vertaald met Mens, Natuur & Milieu en 

Economie. Zie de volgende driehoek weergegeven. 
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Een interessante parallel in de geschiedenis is aangedragen door Naomi 

Klein1. Zij stelt dat sociale verandering vaak vereist dat er een crisis 

ontstaat doordat individuen en organisaties bepaalde realiteiten 

onaanvaardbaar vinden. Ze wijst onder andere op de afschaffing van de 

slavernij. Eeuwenlang was slavernij geaccepteerd. Vooral door protesten 

en acties van protestantse groepen in Engeland (met name Quakers en 

Baptisten) kwam er een tegenbeweging die uiteindelijk leidde tot de 

afschaffing van de slavernij. Naomi Klein suggereert dat het niet 

ondenkbaar is dat ook als het gaat om de omslag die duurzaamheid 

vereist, langs een dergelijke weg werkelijkheid wordt.  

Uit het voorgaande moge blijken dat de vraag waarom we zouden 

moeten streven naar een groene kerk onderdeel is van een fundamenteel 

maatschappelijk vraagstuk.  Zijn wij deel van de oplossing daarvan?   
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1
 Naomi Klein (2015). This Changes Everything. Capitalism versus the Climate. 

Penquin Books.  

Daarbij gaat het om het bereiken van evenwicht tussen drie P’s - zoals 

vaak wordt gesteld; er is echter meer aan de hand. In de huidige 

wereldeconomie wordt al meer dan 1,5 keer zoveel natuurlijke bronnen 

gebruikt als de aarde langdurig aankan. Ook is het gebruik van die 

bronnen zodanig dat er te veel ongewenste emissies en afvalstromen in 

het milieu terechtkomen. Door beide zaken (de aarde als ‘source’ en ‘sink’) 

verschaalt de natuur, verminderen de soorten en wordt ook uiteindelijk 

het menselijke bestaan bedreigd.  

Het is dus allemaal nogal ernstig. Deze constatering zou ons kunnen 

verlammen. Dat is echter niet de bedoeling.  Er wordt overal ter wereld al 

gewerkt aan een duurzame samenleving. Het is alleen nog te weinig. Er 

zijn nog te veel mensen die zich niet aangesproken voelen en te veel 

overheden en andere organisaties waarvoor alleen de korte termijn lijkt 

te tellen. Er is nog veel meer nodig. Veel van het duurzaamheidsbeleid is 

nog steeds een kwestie van het verminderen van vervuiling, van het 

efficiënter omgaan met grondstoffen en van het kanaliseren van 

ongewenste emissies en afvalstromen. 

Dit alles is van belang maar is dikwijls niet meer dan het ‘kopen’ van tijd 

en dus van uitstel van executie als die tijd niet wordt benut om tot 

fundamentele oplossingen van het duurzaamheidsvraagstuk te komen.  Er 

is dus, naast technologische vernieuwing, ook gedragsverandering nodig 

om tot fundamentele oplossingen te komen. 
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Om bij alle beschouwingen te weten om welke oplossingen het dan gaat, 

volgt hieronder een eerste lijst ter overweging: 

Preventie dient voorop te staan in het streven naar duurzaamheid. 

Beperken en beheersen zijn alleen tussenfasen op weg naar preventie.   

- Belangrijk aspect van preventie is het vervangen van fossiele 

brandstoffen door echt duurzame energie (waaronder wind- en 

zonne-energie). Hierdoor worden belangrijke emissies die 

vervuilen en de aarde opwarmen voorkomen. 

- Belangrijke prioriteit is het bereiken van een voedselproductie die 

de aarde niet uitput en vervuilt of leidt tot erosie. Biologische 

vormen van voedselproductie (dus zonder schadelijke chemische 

middelen) zullen gepaard moeten gaan met een aanmerkelijke 

verlaging van de vleesconsumptie. 

- De mogelijkheden van een circulaire economie waardoor de 

bebouwde omgeving en de huishoudingen die daar gebruik van 

maken de voornaamste leveranciers van grondstoffen worden, 

dienen met voortvarendheid te worden benut. 

- De sociale dimensie van duurzaamheid dient integraal betrokken 

te worden bij het werken aan een duurzame samenleving. Dat 

betekent onder andere dat de economie de samenleving moet 

dienen in termen van mensenrechten, welzijn, verdeling van 

inkomen, sociale cohesie en gelijke kansen (inclusie). Inkomen en 

werk dienen daaraan bij te dragen.  

- Bedrijven en andere organisaties dienen duidelijk te maken 

(transparantie) welke waarden zij hanteren in hun activiteiten; zij 

worden geacht samen te werken met belanghebbenden 

(stakeholders) en dienen te rapporteren over hun beleid en in 

hoeverre duurzaamheid daarmee wordt gediend.  Hierbij wordt 

gesproken van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en 

verantwoordelijk management.  
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Bij veel ‘verhalen’ over duurzame ontwikkeling speelt de wens om de 

urgentie ervan voor het voetlicht te brengen zonder de hoop op 

verandering een slag toe te brengen. Met enkele gedachten hierover wil 

ik deze paper beëindigen. Het is duidelijk dat individuele 

verantwoordelijkheid om te werken aan duurzaamheid onmisbaar is. 

Hierop kunnen we worden aangesproken, bijvoorbeeld als individu, als 

burger of als consument. Ook gemeenschappen zijn onmisbaar in het 

bereiken van duurzaamheid. We zien ook dat bijvoorbeeld in de 

Nederlandse politiek duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Het valt 

daarbij op dat in de jaren negentig Nederland in de EU vooropliep met 

aansprekend beleid. Daarin is Nederland teruggezakt. Het is daarbij wel 

opmerkelijk dat ook een aantal organisaties in het bedrijfsleven de 

Nederlandse overheid erop aanspreekt meer te doen om 

beleidsdoelstellingen op duurzaamheidsgebied (met name op het gebied 

van duurzame energie) te realiseren. Dat duidt op een zekere omslag, 

zonder erg optimistisch te worden. Ook is het gebeurd dat volgens EU-

normen bouwprojecten niet konden doorgaan in verband met het 

overschrijden van luchtverontreinigingsnormen. Zou de EU zich hiermee 

niet moeten bemoeien?  

Het is van belang via democratische besluitvorming duurzaamheidsbeleid 

van de nationale regering en de EU op peil te houden en te versterken. Ik 

denk ook aan de nieuwe doelstellingen van duurzame ontwikkeling van 

de Verenigde Naties2. Het is en blijft een hardnekkig strijd deze 

doelstellingen te realiseren, maar de velen die dat gevecht aangaan 

verdienen ons respect en onze steun.  
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2
 Zie bijvoorbeeld: https://sustainabledevelopment.un.org/. 

https://sustainabledevelopment.un.org/


Deze beschouwing steekt nogal schril af, zowel inhoudelijk als wat betreft 

ethisch consequenties, bij Paus Franciscus, die het in zijn encycliek 

Laudatio Si heeft over de noodzaak van een ‘ecologische bekering’, 

waarbij het duidelijk is dat er van het bedrijfsleven, de banken en de 

technologie niet veel te verwachten valt (zie tekstkader). Daarom moeten 

we bij het individu beginnen. 

 

We hebben een “ecologische bekering” nodig, zegt de paus. Dat zijn grote 

woorden waar we niet zo van houden. Dat is beschamend en ingewikkeld 

en het doet pijn. Dus denken we liever dat het wel meevalt. Maar de paus 

zegt het niet zomaar. We moeten de moed hebben om de pijn van de 

aarde tot onze pijn te maken, zegt hij. De pijn van uitbuiting van mensen, 

vervuiling van lucht en water en bodem, uitstervende diersoorten en van 

droogte door klimaatverandering. “De schreeuw van de arme en de 

schreeuw van de aarde zijn de schreeuw van God zelf”.  

Helaas, aldus de paus, moeten we van de overheid weinig verwachten. De 

politiek danst naar de pijpen van de markt: het bedrijfsleven, de banken 

en de technologie. Dus blijft “alles wat broos is, weerloos ten opzichte 

van die vergoddelijkte markt”. Nodig is, zegt de paus een “integrale 

ecologie”, die tegenwicht kan bieden tegen die drie-eenheid van markt, 

technologie en financieel system. 

Bron: Peter Siebe, verwijzend naar de pauselijke encycliek Laudato Si 

(2015). 
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Kerken en duurzaamheid 

 

De betrokkenheid van kerken bij duurzaamheid kan vanuit drie 

gezichtspunten worden benaderd.  

 Ten eerste is er een relatie tussen levensbeschouwing en een 

visie op duurzaamheid (welke waarden en normen komen uit 

deze relatie naar voren?).  

 Ten tweede zijn kerken beheerders van gebouwen en hebben 

daarbij, net zoals andere organisaties, te maken hebben met 

energievraagstukken en andere duurzaamheidsvraagstukken 

(zoals die welke samenhangen met de relaties met leveranciers 

en financiers).  

 Ten derde maken de leden van de kerken deel uit van de 

samenleving, die worstelt met duurzaamheidsvraagstukken. Het 

is dan niet alleen zaak om de pijnpunten te benoemen maar ook 

om het leveren van een eigen bijdrage aan de duurzaamheid van 

de aarde. 
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Christelijke levensbeschouwing 
 

Deze paper kan alleen enkele punten aanstippen over de relatie tussen 

christelijke levensbeschouwing en duurzaamheid. Er is al veel geschreven 

over tal van onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid. 

Enkele hoofdlijnen die aangeven welke waarden en belangen op het spel 

staan zullen de revue passeren.   

Een belangrijk begrip is ‘rentmeesterschap’, oorspronkelijk in de 

betekenis van het beheren/besturen van een landerij van iemand anders. 

Je bent niet eigenaar, je moet de landerij goed beheren en daarover kan 

je ter verantwoording worden geroepen. Dit principe wordt in figuurlijke 

zin breder toegepast. In het woord ‘rentmeesterschap’ komt ook het 

begrip ‘economie’ naar voren, dat wil zeggen, het voorzien in behoeften 

met behulp van schaarse middelen.   

Schrijvend over de eerdergenoemde drie P’s van People, Planet en Profit, 

ziet De Feiter3 (2008) rentmeesterschap als het eigenlijke bijbelse woord 

voor duurzaamheid. Daarbij komen bij hem noties naar voren als ‘geen 

roofbouw’, geen uitputting van de akker, mens of dier. Er zijn echter 

allerlei krachten actief die ons daarvan afhouden. We leven in een tijd van 

‘overvloed en reclame’. Hoe kom je dan tot een sobere levensstijl en 

duurzaam gedrag? Daarvoor heb je de vierde P nodig, namelijk die van 

‘pneuma’, ofwel van adem, geest. Dat is voor De Feiter niet een kwestie 

van wat inspiratie, waar dan ook vandaan. Hij stelt: zonder Gods Geest 

komt er van alle goede bedoelingen niet veel terecht. Toevoegend, zou je 

kunnen zeggen dat de Geest het beste in de mens naar boven haalt (zie 

bijv. Galaten 5).  
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3
 Ds. Gerrit de Feiter (2008) in: Op het leven, een special voor de lokale 

geloofsgemeenschap over duurzaamheid. Speciale uitgave van DISK tijdschrift 
OndersteBoven.  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

 

Deze laatste constatering heeft de werkgroep er toegebracht stappen te 

zetten op dit gesprek op gang te brengen. Ook is hierbij van belang de 

eenheid in beleid. Kerken zoals de PKN hebben de verschillende aspecten 

van het kerkzijn ondergebracht in verschillende functies, zoals 

predikanten, kerkenraden (op verschillende niveaus), diakenen en 

kerkrentmeesters.  Zij hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden. 

Bij alle waardering voor wat zij doen, kan niet worden ontkend dat er een 

gevaar dreigt van te weinig samenhang in denken en doen. Dat geldt 

vooral als we het over duurzaamheid hebben. De een verwijst naar de 

ander. Het belang van duurzaamheid en een duurzame kerk zou ons 

moeten aanzetten tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die 

vertaald wordt in krachtig beleid. 

Daarbij zal onder meer centraal komen te staan de vraag hoe belangrijk is 

duurzaamheid nu eigenlijk, ook vanuit het geloof bezien. Soms wordt de 

indruk gewekt dat duurzaamheid een ‘bijkomend’ punt is zonder dat je je 

er erg druk over hoeft te maken. Bij voorbeeld: In een boekje van de 

‘Protestantse Kerk’ over duurzaam beleggen door kerken (met trouwens 

interessante bijdragen) wordt beweerd dat duurzaam beleggen het 

‘welvaartsniveau’ van de beleggers weergeeft. Veel valt er in duurzaam 

beleggen niet bij te sturen, volgens de schrijver; echter, wanhoop niet, de 

grote maatschappijen weten zelf wel wat hen te doen staat, met 

efficiëntie en het zorgen voor lage kapitaalkosten in het achterhoofd4.   
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4
 F. Lutte, ‘De discussie rond duurzaam beleggen’; in: H. Lems (red.) Investeren in 

je/de missie. Boekencentrum. 



Paul Roomer gaf een korte toelichting op de duurzame aspecten van de 

recente verbouwing van het kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse 

Kerk in Apeldoorn. Energie en duurzaamheid hebben hierbij aandacht 

gekregen. Het beschikbare budget legde beperkingen op maar zonder 

aandacht voor duurzaamheid zou het bestek er toch aanmerkelijk anders 

hebben uitgezien.  

Frans Hoogendijk sprak als medewerker van de diaconie van de PKN in 

Apeldoorn, die duurzaamheid als belangrijk thema heeft geadopteerd. Hij 

bracht naar voren dat hem opviel dat er nooit een echt gesprek is 

geweest in de lokale kerk over duurzaamheid: wat vinden we ervan, wat 

we zien als een gemeenschappelijke opdracht? 
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Met het voorgaande wordt het belang van ‘rentmeesterschap’ 

aangegeven, zowel in relatie tot geloven als in relatie tot duurzaamheid. 

Echter, ook de beperking ervan wordt duidelijk. Rentmeesterschap wordt 

kennelijk verbonden met de ‘cultuuropdracht’ van de mens, die al in het 

bijbelboek Genesis te vinden is. Of, zoals dezelfde publicatie waarin De 

Feiter schrijft weergeeft: “De mens heeft in de bijbelse visie opdracht 

gekregen om de aarde te bewerken en te bewaren”.  

Het punt is dat de opdracht om de aarde te bewerken in ruime mate is 

uitgevoerd maar de opdracht om de aarde te bewaren niet is 

waargemaakt. Hoe komt dat? Dat is een vraag die niet zo eenvoudig te 

beantwoorden is. Het antwoord is echter niet alleen verbonden aan onwil, 

slechte praktijk of gebrek aan geestkracht. Het heeft ook te maken met 

een gebrek aan respect voor de natuur op zichzelf. Het ging er vooral om 

de natuur naar onze hand te zetten en deze ‘eronder te krijgen’.  

Het besef dat we als mensen niet naast de natuur staan maar er 

onderdeel van uitmaken, is nog niet overal doorgedrongen. Eeuwenlang 

was de wereldbevolking zodanig beperkt, dat in het denken over mens en 

natuur vooral de bedreiging van de natuur voor de mens aandacht kreeg 

(droogtes, overstromingen, voedselgebrek, plagen, roofdieren). In de 

huidige tijd is er net zo goed, of nog in veel sterkere mate, bedreiging in 

omgekeerde richting: de mens is een bedreiging voor de natuur. De 

biodiversiteit neemt op vele plaatsen af; vele soorten zijn bedreigd, ook in 

Nederland; er is veel chemische vervuiling die de gezondheid bedreigt; 

klimaatverandering door voortgaande uitstoot van CO2 bedreigt de 

voedselvoorziening en leefbaarheid in veel landen en leidt tot meer 

armoede en een groeiende vluchtelingenstroom.  
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Waarom is verandering zo moeilijk? Doordat onze huidige economie 

verslaafd is geraakt aan (een bepaalde vorm van) economische groei, 

gaan we ermee door en gebruiken daarbij nog steeds technologie die de 

aarde uitput. Het besef van ‘rentmeesterschap’ of andere vormen van 

besef dat we de aarde niet mogen misbruiken, zijn kennelijk niet sterk 

genoeg om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en om te draaien. 

De bedreiging is van een sluipende aard; op veel plaatsen is er nog niet 

veel van te merken. Duurzaamheid vergt dus leiderschap en overtuiging. 

Is die bij de kerken te vinden? 

De bekende Britse econoom J.M. Keynes blikte in 1930 vooruit naar een 

toekomst waarin de mens ‘het economisch probleem’ heeft opgelost, niet 

meer voor zijn levensonderhoud hoeft te vrezen en veel meer vrije tijd 

heeft. Hij schatte in dat dat honderd jaar zou duren. Maar, daar ziet het in 

de praktijk niet naar uit. In het huidig bestel stagneert zonder groei op 

een gegeven moment de economie, inclusief de arbeidsmarkt en de 

publieke sector met zijn voorzieningen. De laatste jaren is ter wille van 

economische groei in veel landen gestreefd naar ‘flexibiliteit’ (minder 

rechten, minder zekerheid, minder vangnetten). Daardoor is er, ondanks 

veel economische groei, zelfs nieuwe armoede ontstaan en is de 

verdeling van inkomen en rijkdommen in de afgelopen decennia veel 

ongelijker geworden. 
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KEN wil voor en met bewoners, bedrijven en organisaties in Kerschoten 
en De Naald laten zien dat het mogelijk is om de wijk energieneutraal te 
maken. Dat alle energie die bewoners en gebruikers nodig hebben, 
duurzaam kan worden opgewekt in deze wijk. 
KEN wil de wijk duurzamer maken en tegelijkertijd de woonlasten voor 
bewoners omlaag brengen. Dat gaat niet vanzelf, daarvoor zullen vrijwel 
alle mensen in de wijk mee moeten werken. Een greep uit de activiteiten 
van KEN: 

- Kerschoten Schoon, jaarlijks grofvuil project 
- Collectieve inkoop van isolatie en zonnepanelen met particuliere 

eigenaren 
- Zonnepanelen op de Sterrenschool (gelegd in samenwerking met 

de ouders van de school) 
- Zon voor Huur: huurders van de laagbouwwoningen rondom de 

vijvers krijgen de mogelijkheid om zonder investering 
zonnepanelen te nemen 

- Meterkaarten (maandelijks meterstand bijhouden en als vanzelf 
gaan besparen) 

- Uitleen van wattchers en stekkermeters  
- Power in de Huiskamer: een gezellig avond bij u thuis met als 

thema energie en besparen 
- Het creëren van een moestuintje in gemeenteperk 

KEN heeft als doelstelling om binnen één generatie een energieneutrale 
wijk te realiseren. Hiervoor is een jaarlijkse voortgang nodig van 5% aan 
energiebesparing/duurzame opwekking van energie. Tot nu toe ligt KEN 
op koers, met een resultaat van bijna 6% tot nu toe. 
 
Bron: http://www.wijkraadkerschoten.nl/kerschoten-energieneutraal/ 
(bezocht: 22 aug. 2016).  
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http://www.wijkraadkerschoten.nl/kerschoten-energieneutraal/


Het belang van de dialoog 

 

Op 12 april 2016 hield de werkgroep Duurzaamheid van het Apeldoorns 

Beraad van Kerken een bijeenkomst over de groene kerk. 

Hoofdonderwerp was het duurzame beheer van kerkgebouwen. Behalve 

de organisatoren waren er 28 deelnemers uit Apeldoorn en – opvallend 

genoeg - vooral uit de omgeving van Apeldoorn. Uit een ter plekke 

gehouden enquête kwam naar voren dat alle 28 personen vonden dat 

voor de kerk duurzaamheid een belangrijk onderwerp moet zijn.  Ook 

vond het overgrote deel van de deelnemers dat we inspiratoren nodig 

hebben om die ons de weg wijzen op het gebied. We mogen elkaar 

aanspreken op onze verantwoordelijkheid als het gaat om een duurzame 

aarde. Daarbij is concrete actie nog belangrijker dan nadenken erover.  

Voorbeelden van concrete actie kwamen naar voren in de socratische 

dialoog over duurzaamheid in kerk en samenleving. Coördinator 

Marjolein Tillema van het KEN-project dat gericht is op het 

energieneutraal maken van een hele woonwijk. (Zie tekstkader), 

benadrukte het gedrag van mensen, vooral de traagheid bij veel mensen, 

waardoor veranderprocessen vaak langzaam gaan. Er is al zoveel groene 

technologie beschikbaar die ook financieel haalbaar is. We spraken met 

haar ook over de noodzaak van leiderschap, dat op allerlei manieren 

getoond kan worden. 
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Het moet anders, er zijn al veel aanwijzingen over hoe dat kan, maar er 

zijn nog veel open vragen.  Opkomende economieën zijn hard bezig om 

de al ontwikkelde economieën in te halen. De wereldbevolking groei nog 

hard; om die reden zal de productie nog flink moeten toenemen om de 

wereldbevolking te voeden en ook in andere basisbehoeften (zoals 

behuizing, onderwijs en gezondheidszorg) te voorzien5. Kan dat op een 

duurzame manier?  

Om een duurzaam beleid te ontwikkelen, voor welke organisatie dan ook, 

wordt veelal aanbevolen in overleg te treden met de belanghebbenden, 

ofwel de stakeholders. Voor een bedrijf zijn dat onder andere de 

afnemers, de werknemers, de overheid en de lokale gemeenschap. 

Erkend is ook – onder andere door het Platform Maatschappelijke 

Verantwoord Ondernemen (MVO), waar ook de Kerk in Actie van de PKN 

lid van is – dat bedrijven ook verantwoordelijkheid dragen voor wat er 

gebeurt in hun internationale toeleveringsketens (denk aan kinderarbeid, 

sweatshops en milieurisico’s).  

Niet vergeten mag worden dat duurzaamheid (afgeleid van duurzame 

ontwikkeling) door de VN gedefinieerd is in termen van rekening houden 

met toekomstige generaties. Deze generaties zitten bij het 

‘stakeholderoverleg’ niet aan tafel zitten, maar hun belangen moeten 

zwaar meetellen, wil duurzaamheid serieus genomen kunnen worden. 
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 https://www.ftm.nl/artikelen/einde-van-de-groei (bezocht 28.6.2016) 

https://www.ftm.nl/artikelen/einde-van-de-groei


Dat duurzaamheid niet alleen een kwestie is van mentaliteit maar ook van 

gevestigde manieren van denken, wordt versterkt door onder andere 

bisschop Van Luyn6 als hij schrijft dat in het licht van de 

klimaatverandering en andere ecologische lasten het beginsel van 

duurzaamheid een belangrijke aanvulling is op de uitgangspunten van de 

katholieke sociale leer. De ‘deugd van duurzaamheid’ zal vertaald moeten 

worden naar zowel de politiek als de persoonlijke levenswijze van mensen. 
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 Ad van Luyn, in: Op het leven, een special voor de lokale geloofsgemeenschap 

over duurzaamheid. Speciale uitgave van DISK tijdschrift OndersteBoven. 

Uit de website www.godindesupermarkt: 
 
“De workshops worden gegeven door Arjan Schoonhoven en Alfred 
Slomp. Wij zijn al vanaf onze studententijd geraakt door het onrecht en 
de pijn van medemens, natuur en dier. Wij willen hier graag iets aan doen 
en denken dat wij in de supermarkt op een praktische wijze een bijdrage 
kunnen leveren aan een betere wereld.  
 
Wij laten ons inspireren door hoe Jezus omging met de arme en het 
behoeftige. Wij zijn onafhankelijk en niet verbonden aan een kerk, NGO, 
bedrijf, supermarktketen of keurmerk. 
 
Alfred is in het dagelijks leven werkzaam als zorgcoördinator in het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs. Arjan is boerenzoon. In het dagelijks leven 
is hij werkzaam als lerarenopleider en promovendus op de Radboud 
Universiteit. In zijn promotie denkt hij na over hoe keuzes rond voedsel 
een bijdrage kunnen leveren aan het leren van kinderen.” 

 

Deze actie wordt gesteund door onder andere de Micha Campagne (zie 

www.michanederland.nl). Er is ieder jaar een Michazondag met 

inspirerende teksten en liederen. Uitgangspunt is wat geschreven staat in 

Micha 10 (zoek maar eens op, in welke vertaling dan ook). 
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Het leveren van een eigen bijdrage aan de 

duurzaamheid van de aarde 
 

Iedereen kan bijdragen leveren aan de duurzaamheid van de aarde. Dat is 

punt één. Punt twee is dat er dikwijls allerlei psychologische barrières 

blijken te zijn die ons ervan weerhouden om tot concrete daden over te 

gaan. Die hebben veelal te maken met gebrek aan kennis en 

betrokkenheid. Zaken die zich veraf afspelen (zoals kinderarbeid, geweld 

om schaarse mineralen voor onze mobieltjes, kappen van tropische 

bossen) of niet onmiddellijk zichtbaar zijn (zoals minder plantensoorten, 

chemische stoffen in rivieren, uitputting van de grond) zullen niet zomaar 

onze aandacht krijgen. Dat vereist veel actie.  

De kerken en hun leden kunnen zinvolle bijdragen leveren om een 

‘tegenwicht’ te vormen tegen de psychologische factoren die ons 

beperken in het actief veranderen. Zo is er, om een voorbeeld te geven, 

de actie “God in de supermarkt”. Het gaat om een aangeboden workshop 

waarin kort maar krachtig informatie wordt gegeven over al dan niet 

duurzame keuzes die je bewust of onbewust maakt in de supermarkt (zie 

tekstkader volgende pagina). 
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Kerkgebouwen en het beheer daarvan 
 

Er zijn al diverse organisaties die handvaten bieden bij het vergroenen 

van kerkgebouwen.  Zo geeft de website van de Vereniging van 

Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VBK) een korte maar heldere uitleg 

hierover. Er wordt daarbij verwezen naar de website 

www.groenekerken.nl, waarop plaatselijke kerken hun initiatieven op het 

gebied van duurzaamheid kenbaar kunnen maken. Daar zijn ook 

handreikingen te vinden die op allerlei facetten - zowel binnen als buiten 

het kerkgebouw – de kerkgemeenschap verder kunnen helpen.  Al 

geruime tijd hebben de gezamenlijke kerken een collectief inkoopcontract 

waaraan alle kerkgemeenschappen in Nederland kunnen deelnemen. 

Een belangrijk punt is de notie dat in de kerkelijke gebouwen het 

energieverbruik kan worden teruggebracht. De VBK heeft een aantal 

adviesbureaus geselecteerd die met hun kennis en ervaring de 

plaatselijke gemeente kunnen adviseren bij het nemen van diverse 

maatregelen om het binnenklimaat in het kerkgebouw zo goed mogelijk 

in te regelen en te beheersen. Met name bij monumentale kerkinterieurs 

en pijporgels is een goed geregeld binnenklimaat van groot belang. 

Websites met relevante informatie zijn: www.groenekerken.nl;  

www.energievoorkerken.nl en www.duurzamekerk.nl. 
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Als we denken aan duurzame kerkgebouwen, dan gaat het dus zowel om 

het beheer van het gebouw als om het gebruik van het gebouw.  Er zijn 

veel mogelijkheden om het energieverbruik in de kerken terug te brengen. 

Uiteindelijk gaat het om het overgaan op duurzame energie en ook het 

produceren van de eigen duurzame industrie.  Een eerste belangrijke stap 

hierbij kan zijn het toepassen van simpele bezuinigingsmaatregelen op 

grond van een optimaal hanteren van de thermostaat en het toepassen 

van voor de hand liggen isolatiemogelijkheden.  

Ook zijn er verder gaande mogelijkheden zoals het gebruik van 

zonnepanelen. Kerken kunnen zich hierover laten adviseren. Het 

ontwikkelen van bredere projecten, waarbij niet alleen het kerkgebouw 

van belang is maar ook woningen van particulieren (niet in het minst 

gemeenteleden) worden betrokken, bieden wellicht mogelijkheden. 

Het beoordelen van de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten 

vergt niet alleen kennis van de conventionele financiële rekenkunde maar 

ook inzichten op het gebied van duurzaamheid, inclusief denken. Er wordt 

ook een dosis innovativiteit gevraagd om tot een acceptabele propositie 

te komen. Doordat de kerken heel weinig belasting op energie betalen, is 

voor hen de energie per eenheid erg goedkoop (zoals ook voor grote 

bedrijven). In feite is deze lage prijs een rem op verduurzaming. Echter, 

het is te beperkt als men zijn berekeningen alleen daarop richt. 
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Er zijn ook andere overwegingen: 

 Nieuwe investeringen in duurzame energie kunnen bijvoorbeeld 

toch verantwoord zijn als je bedenkt dat aan conventionele 

energie maatschappelijke kosten verbonden zijn die niet bij de 

veroorzaker in rekening worden gebracht, maar er wel zijn.  

 Veronderstel eens dat de kerken evenwel energiebelasting 

zouden betalen als gewone huishoudens, hoezeer zouden dan 

groene investeringen wel ‘rendabel’ zijn? Het rekenen met een op 

duurzaamheid geïnspireerde verrekenprijs zou toch een goede 

optie kunnen zijn? 

 In de huidige tijd is de spaarrente erg laag. Investeren in 

duurzaamheid levert al gauw meer op, om een conventionele 

gedachte nog eens tevoorschijn te halen.  

 En wat te denken van kerkgebouwen waarvoor een 

herbestemming gezocht wordt. Het hebben van ouderwetse, 

energieverslindende verlichting en verwarming zal een verlagend 

effect hebben op de waarde van deze gebouwen.   

 

Kortom, ook bij conventionele redeneringen kan je met enige inventiviteit 

(die we van financiële specialisten mogen verwachten) veel duurzame 

voorzieningen binnenhalen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om vanuit 

‘de deugd van duurzaamheid’ investeringen te doen die men zich best 

kan veroorloven ook al leveren ze in conventionele zin geen of 

onvoldoende rendement op. Waar een wil is, is een weg.  
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