
 

 
Zorg voor de schepping  

Doel 

Over duurzaamheid wordt in de media veel 
geschreven en gesproken. Ook voor de 
kerken is dit een belangrijk onderwerp. 
Daarom heeft  het Apeldoorns Beraad van 
Kerken de werkgroep Duurzaamheid 
opgericht. De werkgroep heeft als doel 
duurzaamheid dichter bij de inwoners van 
Apeldoorn te brengen door middel van 
diverse acties. Zoveel mogelijk  wordt 
aangesloten bij bestaande activiteiten, 
binnen en buiten de kerken. 

Het christelijk geloof is daarbij een 
belangrijke inspiratiebron. 

 

Werkgroep 

Deelnemers zijn de diaconie van de 
Protestantse Gemeente in Apeldoorn (PGA), 
Stichting Samenspraak, World Solar Fund 
(Afrika), predikanten of andere 
afgevaardigden van kerken, leden op 
persoonlijke titel. 

 

 

 

 
 

De bekende 3 P’s, (People, Planet, Profit) 
staan voor welzijn van de mens, voor natuur 
en milieu en  voor economie. Hierop willen 
wij ons richten met concrete activiteiten.  

 

 

Wat verstaan we onder  

duurzaamheid? 

Eenvoudig gesteld betekent duurzaamheid: 
Draag zorg voor mens, natuur en milieu ten 
behoeve van huidige en toekomstige gene-
raties! Ook voor en vanuit de kerken is er 
een ethisch appèl om verantwoordelijkheid 
hierin te nemen in verbondenheid met 
elkaar. 
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Klimaatverandering 

 

Wat doet de werkgroep? 

Tot de activiteiten behoren de Duurzaam-
heidweek in de zomer, diverse activiteiten 
zoals natuurexcursies, presentaties, samen 
eten, enz., met als doel mensen  meer 
bewust maken van de wat duurzaamheid 
betekent. Er zijn ook plannen om actie te 
ondernemen op het gebied van de circulaire 
economie, duurzame landbouw en verduur-
zaming van kerken (in doen en laten). 

In oktober is er de Duurzaamheidzondag in 
alle kerken van Apeldoorn. In 2014 was het 
thema: “Heel de schepping”. Liturgische 
handreikingen zijn samengesteld en 
uitgereikt aan de kerken.  

Er zijn mogelijkheden voor presentaties 
gericht op het ondersteunen van gemeenten 
bij beleidsplannen, bij eigen activiteiten en 
bij het worden van een Groene Kerk. 
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Palmolie voor oerwoud 

 

Regelmatig worden er avonden of middagen 
georganiseerd waar gekeken, geluisterd en 
gediscussieerd wordt n.a.v. presentaties van 
verschillende aard.   

Deze activiteiten hebben reeds geleid tot 
zeer positieve reacties, zowel bij plaatselijke  
als bij landelijke instanties.  

 

Hoe we dat allemaal kunnen doen? 

Waar mogelijk, gaan we uit van de  mede-
werking van kerken, want  die bepalen voor 
een groot deel ons werkgebied. 

Vraag een presentatie aan (ca. 15 minuten) 
voor het ondersteunen van uw gemeente bij 
het opzetten van beleidsplannen, energie-
huishouding en eigen activiteiten. Als u wilt, 
kan uw kerk een Groene Kerk worden.  

 

 

 

Voor meer informatie: zie “Perspectief”, het 
nieuwsblad van de PGA en de nieuwsbladen 
van andere  kerken. 

Zie ook www.groenekerken.nl en 

www.apeldoornsberaadvankerken.nl  

Of bel/mail ons. 

Contact 

Bert Brouwer (voorzitter werkgroep) 

055 5212290 

g-brouwer@tele2.nl 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid 
  

vanuit het 

Apeldoorns Beraad van 
Kerken (Werkgroep) 
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