
Netwerkdag Gelderse Kerken Zaterdag 6 oktober 2018 de Herberg 
 
13.30 uur inloop met koffie en thee 
 
14.00 uur Opening van het programma door Theo van Driel, diaken 
 
14,15 uur Groepsgesprek Kerk en Schepping in de Openbare Ruimte  
 
Vanuit allerlei motieven zetten mensen zich in voor duurzaamheid. De kerk voegt iets toe 
aan het maatschappelijke debat erover. Het spirituele voedt de dialoog tussen de domeinen 
politiek/maatschappij en wetenschap. De encycliek Laudato si gaat uit van zorg voor de 
schepping vanuit dankbaarheid en gerechtigheid. Werken aan duurzaamheid is een opdracht 
wereldwijd die lokaal gestalte krijgt. In activiteiten en met bezinning. Belangrijk is 
samenwerking op allerlei terrein en op allerlei niveaus. We gaan hierover met elkaar in 
gesprek 
 
Gespreksleider Henk van Schaik is voorzitter van de interkerkelijke werkgroep Kerk en 
Schepping in Wageningen 
 

14.45 uur Zet een moestuin op met geïnteresseerde vrijwilligers voor mensen met een    
                 smalle beurs 
 
Hoe kun je in de eigen buurt voor saamhorigheid zorgen? Zet een moestuin op met 
geïnteresseerde vrijwilligers voor mensen met een smalle beurs. Er is een goede organisatie 
van het werk nodig: grondbewerking, zaaien, planten en wieden. En weet vooral met wie en 
voor wie je het doet.  Hoe bereik je de ''klanten'' met een kleine portemonnee? De 
aantrekkelijkheid zit er in dat je als vrijwilliger het moestuinvak leert van ervaren 
moestuinders om misschien later zelf een eigen tuin aan te leggen. Bij de wekelijkse uitgifte 
kom je tot leuke gesprekken. In Westervoort wordt de groente ook gebruikt voor de 
wekelijkse maaltijd die het Inloophuis De Herberg serveert (tegen minimale kosten) op de 
vrijdagmiddag. Kortom, een project met tastbare (en eetbare) resultaten. 
 
Klaas Westerbeek, voorzitter Inloophuis De Herberg Westervoort.  
 
15.00 uur Gelegenheid om elkaar te ontmoeten en naar beelden te kijken die Bert  
                 Brouwer, pionier van de werkgroep duurzaamheid heeft gemaakt 
 
15.30 uur Hoe word je Fairtradekerk? 
 
Na een korte presentatie van de werkgroep Fairtradegemeente Apeldoorn en de Eerlijk 
winkelenroute zal Pieter Arts, regioadviseur van Fairtrade Gemeente midden Nederland 
verduidelijken waarom het belangrijk is om Fairtradekerk te worden en hoe je dat word. 
 
16.00 uur Alle daken groen is de ambitie 
 
In de Arnhemse wijk Molenbeke is momenteel een actie gestart om regenwater in 
sedumbeplanting op te vangen en zo de wijk duurzamer te maken. Vandaag is men bezig de 
daken groener te maken. Bert Roete is enthousiast pleitbezorger voor deze vergroening.  
 
16.15 uur De Herberg is van iedereen, slotwoord door Theo van Driel, 
                 voorzitter van de Herberg, die dit jaar haar jubileum viert. 
 
16.30 uur We heffen het glas op het 40 jarig bestaan van de Herberg 
 


