
 

   

 

Apeldoorn, 3 november 2016 

Van: Werkgroep Duurzaamheid van het Apeldoorns Beraad van Kerken 

 

Op 30 november aanstaande zal Peter-Ben Smit, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit, een 

lezing geven over de relatie tussen geloof en duurzaamheid. Deze lezing vindt plaats in de 

Jachtlaankerk (Jachtlaan 143) en begint om 20:00 uur (inclusief discussie tot maximaal 22:00 uur). 

De werkgroep – in samenwerking met de VU Vereniging afdeling Gelderland en de Jachtlaankerk – 

nodigt u hierbij uit deze lezing bij te wonen.  

De lezing gaat in op de bronnen van het christelijk geloof die ons kunnen inspireren de duurzaamheid 

van de aarde en wat daarmee samenhangt ter harte te nemen en in onze daden naderbij te brengen. 

De duurzaamheid van de aarde is in gevaar; we moeten alle zeilen bijzetten om deze onheilspellende 

ontwikkeling te keren. Dit geeft het belang van het onderwerp van de lezing aan. 

Wij verzoeken u deze uitnodiging te verspreiden in uw (wijk)gemeente of in andere kring. Bijgaand 

ontvangt u nadere informatie over deze lezing. De toegang is vrij.  

Tevens ontvangt u bijgaand een notitie over het onderwerp ‘waarom streven naar een groene kerk’. 

We zouden het op prijs stellen als u deze notitie in uw gemeente verspreidt.  Tevens willen we u 

vragen in uw (wijk)gemeente of andere kring de hieronder gestelde vragen aan de orde te stellen en 

te beantwoorden (als een kleine enquête of als een gezamenlijk bereikt standpunt). De 

beantwoording kan tot stand komen in bijeenkomsten die al gepland zijn (bijvoorbeeld van jongeren 

of ambtsdragers). De antwoorden kunnen gestuurd worden naar teun.wolters39@gmail.com.  Deze 

zullen zoveel mogelijk betrokken worden bij de lezing op 30 november. 

De vragen zijn als volgt: 

1. Is het geloof voor u een bron van inspiratie die aanzet tot het veranderen van onze leefwijze 

en het werken aan een duurzame wereld? Ja/Nee. Leg uit.  

2. Vindt u het belangrijk dat kerken zich inspannen voor het duurzamer maken van hun 

kerkgebouw, ook al zou dat extra kosten met zich meebrengen? Ja/Nee. Leg uit. 

3. Vindt u dat uw eigen (wijk)gemeente veel meer zou moeten doen om zowel het kerkgebouw 

als het gebruik van dat kerkgebouw duurzamer te maken? Ja/Nee.  Leg uit.  

4. Heeft u ideeën over het duurzamer maken van de wijze waarop we kerk zijn? Ja/Nee. Zo ja, 

wat zijn die ideeën? 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert Brouwer (voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid) 

Bijlagen:  

1. Informatie over de lezing “Geloof en duurzaamheid” op 30 november 2016.  
2. Notitie over “Waarom streven naar een groene kerk?“ van oktober 2016. 

(Zie ook website van Apeldoorns Beraad van Kerken) 
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