
Inspiratie voor Duurzaamheid 

 

Duurzaamheid: ook voor u een actueel en belangrijk onderwerp. 

Sinds een jaar komen diverse kerken en organisaties uit Assen bij elkaar om 
te praten over duurzaamheid. Sommige kerken zijn daar heel bewust mee bezig; 
anderen zoeken nog hoe ze duurzaamheid een plek kunnen geven. Naast kerken 
gaat het ook om andere levensbeschouwelijke organisaties, zoals het Humanistisch 
Verbond. 

Binnen de PKN is een vaste werkgroep ‘Economie en Geloof’, die ook met 
duurzaamheid bezig is; zij hebben al verschillende projecten gerealiseerd. Bij 
anderen is de aandacht voor dit onderwerp soms gekoppeld aan een activiteit of 
een publicatie. 
De humanisten hebben een landelijk plan voor ‘Eco Humanisme’, maar zijn op zoek 
naar manieren om dat in elke regio gestalte te geven.  

De bijeenkomsten in Assen worden georganiseerd door ‘Solidair Groningen 
& Drenthe’, waar ze veel ervaring hebben met maatschappelijke projecten. Van 
oorsprong is het een katholieke organisatie; ze zijn actief op allerlei terreinen waar 
het volgen van Jezus vorm kan krijgen in sociale doelen binnen onze huidige 
maatschappij. 

‘Solidair Groningen & Drenthe’ werkt samen met veel andere organisaties 
om projecten van de grond te krijgen. Bij dit duurzaamheidsproject is de 
Hanzehogeschool Groningen betrokken: zij bieden kennis op allerlei terreinen en 
kunnen bijvoorbeeld onderzoek doen. Op het gebied van duurzaamheid weten ze 
veel over het gedrag van mensen rond dit onderwerp. Binnen deze samenwerking 
kunnen zij hulp bieden om duurzaamheidsprojecten te starten, bijvoorbeeld door 
een goed uitgewerkt plan te helpen maken.  

Want duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor iedereen binnen alle 
kerken en levensbeschouwelijke organisaties: van voorgangers en bestuurders 
enerzijds tot beheerders en werkgroepen voor pastoraat en diaconaat anderzijds. 
Duurzaamheid heeft ook te maken met actuele maatschappelijke thema’s: kunnen 
boeren worden geholpen bij stikstofproblemen en kunnen minder draagkrachtigen 
worden gesteund bij energie-armoede? 

Binnen sommige kerken en organisaties zijn er al beproefde initiatieven: het 
is de bedoeling om die met elkaar te delen, zodat het elders ook kan worden 
gebruikt. Dat kan door ideeën en projecten te beschrijven en centraal op een 
website beschikbaar te stellen; gecombineerd met een nieuwsbrief en presentaties 
in bijeenkomsten. Verder is een idee om midden volgend jaar een festival te 
organiseren, waar al die projecten op een aantrekkelijke manier zijn te bekijken. 

Op dit moment werkt ‘Solidair Groningen & Drenthe’ aan deze plannen met 
een kleine groep vertegenwoordigers van kerken en organisaties in Assen, maar ze 
willen dat graag uitbreiden.  

Wilt u de vragen of behoeften over duurzaamheid uit uw organisatie met ons 
delen? Of hebt u ideeën en suggesties, die ook voor anderen interessant kunnen 
zijn? Kom eens luisteren en meepraten op onze volgende bijeenkomst! 


