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Inspiratie voor duurzaamheid gaat door 

In Assen zijn enkele kerken en levensbeschouwelijke gemeenschappen 
regelmatig in gesprek over duurzaamheid. Tijdens de eerste bijeenkomst in 
het nieuwe jaar was er een ontmoeting met de werkgroep ‘Economie en 
Geloof’ van de PKN. Zij vertelden over hun jaarthema ‘Bewust inkopen’, 
waarbij ze ook alle wijkgemeenten willen betrekken.  
Een belangrijke stap in de afgelopen periode was dat die wijkgemeenten met 
elkaar zijn overgestapt naar een duurzame energie-coöperatie. Als een 
kerkelijke organisatie zelf zo bezig is met duurzame maatregelen, dan heeft 
dat ook een uitstraling naar de leden. De PKN-werkgroep wil hun ervaringen 
ook wel delen met andere kerken en organisaties.  
Een van de andere aanwezigen vertelde over hun ervaringen als ‘Groene 
Kerk’: door wisselingen in de betreffende commissie was de aanpak wat 
verwaterd, dus worden alle uitgangspunten weer wat opgefrist. De website 
van groenekerken.nl bevat veel nuttige tips en inspirerende ideeën. 
Er werd ook gepraat over tegengestelde ervaringen, waarbij duurzame 
ideeën helemaal niet werden opgepakt. Naast een gebrek aan aandacht 
werd daarbij ook benadrukt, dat kerken niet vrijblijvend kunnen omgaan met 
duurzaamheid: vanuit hun principes en overtuiging zouden ze zich verplicht 
moeten voelen om zich serieus voor deze wereld in te zetten. 
Op die manier was er alweer heel wat uitgewisseld rond duurzaamheid, maar 
kwam ook weer naar voren dat we hierbij  graag nog meer 
levensbeschouwelijke organisaties zouden willen betrekken. Binnen de 
huidige bijeenkomsten komt een breed scala aan duurzaamheids-
onderwerpen voorbij; wellicht is het te overwegen om in een groep gerichter 
met bepaalde deelgebieden bezig te gaan. 
Dan zou er dus in een groepje specifiek gepraat kunnen worden over het 
verduurzamen van gebouwen of over duurzame inkoop. En anderen zouden 
wellicht liever willen ingaan op een duurzame leefstijl en de rol die je als 
organisatie hebt richting de samenleving. Als zulke onderwerpen met meer 
diepgang worden behandeld, dan heeft dat ook meer effect. 
Daarnaast hebben we ook weer benadrukt, dat kleine stappen van groot 
belang zijn. Onderlinge contacten daarover werken inspirerend, dat sluit 
helemaal aan bij ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’, de titel waaronder deze 
bijeenkomsten worden gehouden. 
Gezamenlijk leeft ook nog steeds het idee om in de loop van dit jaar een 
duurzaamheidsfestival te organiseren: op korte termijn wordt een extra 
overleg gehouden om een aantal praktische zaken voor zo’n evenement te 
concretiseren. Bij het volgende overleg op 14 maart kunnen we dan de 
haalbaarheid beoordelen om dat festival dit jaar nog te houden. 


