VERSLAG van conferentie van 9 juni 2015: Hoe krijgen we meer Groene Kerken in Apeldoorn?
Een vraag die kan worden toegelicht: Hoe kunnen we de “groene gedachte”ook overdragen aan kerken en aan de leden
van de kerk. En waarom ligt het denken zo vast? Oude overtuigingen?
Waarom lopen mensen niet warm voor dit thema? Waarom doen andere kerken niet mee?
Met dit onderwerp nam ik namens de Werkgroep “Duurzaamheid” van het Apeldoorns Beraad van kerken en de Open
Hofkerk op 9 juni 2015 deel aan deze Stadsconferentie. De Open Hofkerk is de eerste protestantse Groene Kerk in
Apeldoorn. Deze z.g. Open Space conferentie werd georganiseerd door het Amsterdams onderzoek- en
strategiebureau, dat de samenleving betrekt bij complexe thema’s o.a. in burgerparticipatie op het gebied van
energietransitie. De conferentie met het thema “Apeldoorn Energie Neutraal” maakt deel uit van een project van de
gemeente Apeldoorn om samen met de inwoners te komen
tot een nieuwe, breed gedragen duurzame energie agenda. In
de bijeenkomst stonden succesvolle bestaande projecten en initiatieven op het gebied van duurzame opwekking en
energiebesparing centraal. Na een korte inleiding van de
organisatie en de wethouder werden 7 sessies kort en helder
toegelicht door sessieleiders. Vervolgens gingen de
aanwezigen in kleine groepen uiteen om in de zelf gekozen
deelsessies te spreken over concrete onderwerpen. Ik wil mij
beperken tot het verslag van de sessies (2x 3 kwartier met elk
ca 10 deelnemers) voor Groene Kerken, waarbij ik de
gespreksleider was. De belangrijkste opmerkingen/conclusies
die uit de sessies naar voren kwamen zijn op te delen in 2
groepen: Energie en Rentmeesterschap.
Energie:
a) Losweken van overheidsregels. Duurzaamheid staat boven de welstandscommissie bij het beschermen van
monumenten. Meer mogelijk maken van duurzame energie. Burgerlijk ongehoorzaam durven zijn, zoals strijd
aangaan tegen de bureaucratie.
b) Gebouwen afstoten. Kleinere gebouwen ervoor terug huren/kopen en het huishouden van de kerk op orde
maken. Waarom investeren kerkrentmeesters niet in het verduurzamen van panden. Dat moet aangekaart
worden. Kerk als proeflokaal aanbieden aan bouwkundigen
c) Maatregelen nemen door bv vloerverwarming op basis van een warmtepomp, infrarood verwarming in de vloer
inschakelen tijdens dienst, alleen waar mensen zijn/zitten, gratis ‘warm-zout’ halen bij industrie en daarmee in
het weekend de kerk verwarmen.
d) Je moet kerkgebouwen isoleren. Waarom kiezen voor PV panelen als isolatie meer rendement oplevert? Laat
zien wat voor kosten bespaard kunnen worden in de kerk. Spreek van comfort i.p.v. duurzame energie.
Rentmeesterschap:
a) Alle kerken in Apeldoorn werken met het thema Rentmeesterschappen/Groene kerk in hun kerkelijk jaar vanuit
Startzondag, de kerken persoonlijk benaderen.
b) Opnemen van voorbeelden (goed gedrag, goede bezuinigingen). De helden die volgers kunnen overhalen.
Spreek de waarden van de kerk aan. Koppelen aan actie kerkbalans. Laat zien als kerk wat je ermee doet.
c) Groene dominee die een groene preek houdt.
d) Opvoeding, onderwijs en vorming van jeugd en jongeren zal ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
groene aarde moeten benadrukken. De jeugd meer betrekken. De jongeren mobiliseren.
e) “Statement” ontwikkelen vanuit de voorbeelden van kerken die al ervaring hebben opgebouwd en richt je op
de kerk en besturen i.p.v. gemeenteleden thuis.
f) Maak een facebookpagina om een community te starten en zorg voor een landelijk niveau met een brief.
Mijn algemene indruk van deze zeer goed geslaagde conferentie is dat dit onderwerp goed gedeeld werd met de
deelnemers. Zij hadden een positieve inbreng en vaak ook een relatie met kerken. Op de bovenstaande opmerkingen
kon ik antwoorden geven hoe hiermee is omgegaan in allerlei kerken en gesprekken. Inspannende discussies en veel
passie wat we met duurzaamheid in kerken kunnen doen.
----------------Voelt u zich aangesproken hierdoor? Dan hoop ik dat u met ons contact opneemt zodat wij u van dienst kunnen zijn.

Zie www.apeldoornsberaadvankerken.nl onder het kopje duurzaamheid, e-mailadres g-brouwer@tele2.nl. U kunt mij
ook telefonisch bereiken onder 0555212290.
Bert Brouwer (voorzitter).

