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Bijeenkomst over duurzaamheid 

Op dinsdag 28 juni 2022 was er weer een gesprek met verschillende 
levensbeschouwelijke gemeenschappen uit Assen over 
duurzaamheid. De bijeenkomst was in de Opstandingskerk, door 
enkele afmeldingen op het laatste moment waren er slechts acht 
personen aanwezig. Er waren  mensen van Humanistisch Verbond, 
Katholieke kerk, Baptisten Gemeente  en Protestantse kerk. De 
bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit ‘Solidair Groningen en 
Drenthe’ en ondersteund door het lectoraat ‘Communicatie, gedrag 
en maatschappij’ van de Hanzehogeschool. 

Die ondersteuning zorgt voor een heel interessant programma 
met veel ideeën en input, maar het is in de praktijk lastig daarvoor 
mensen uit de kerken e.d. bij elkaar te krijgen. Mede daarom is het 
ook bijna een jaar geleden sinds de vorige bijeenkomst: er is 
geprobeerd meer mensen bij elkaar te krijgen van meer 
geloofsgemeenschappen en mede door Corona konden eerder 
geplande zaken niet doorgaan. 

Tijdens deze avond werd er een presentatie gegevens van de 
PKN over hun thematische aanpak: ze hadden een project over 
‘duurzaamheid rond kleding’ en gaan nu aan de slag met het thema 
‘voeding’. De uitwerking van het thema kleding was mooi verzorgd 
voor allerlei groepen, met mooie titels als ‘stof tot nadenken’ en 
‘Bijbelse klerezooi’. 

Verder werd er verteld over het onderzoek van de 
Hanzehogeschool naar duurzaam gedrag bij Christenen; en welke 
motivaties daarbij een rol spelen en hoe het kan worden uitgewerkt. 
Ook daarbij veel leuke voorbeelden en ideeën om binnen kerken met 
duurzaamheid aan de slag te gaan. Er waren diverse reacties en 
aanvullende ideeën van de aanwezigen bij de beide presentaties. 

In de afgelopen tijd is er ook enquête gehouden onder de 
deelnemers; daarbij is o.m. gevraagd om de onderwerpen ook 
toegankelijk te maken voor ouderen. In dat verband is ook genoemd, 
dat ouderen vaak best wel duurzame ideeën hebben van hoe dingen 
vroeger werden gedaan.  

In het najaar komen er verdere gesprekken met de plaatselijke 
levensbeschouwelijke gemeenschappen over dit onderwerp: van harte uitgenodigd om 
daar bij te zijn. Het is altijd interessant om met verschillende kerken en andere 
groeperingen in gesprek te zijn. 


