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Een divers publiek was vertegenwoordigd op de Gelderse netwerkdag Kerk en
Duurzaamheid. Een aantal kerkrentmeesters uit Apeldoorn, vertegenwoordigers van
de werkgroepen Kerk, Duurzaamheid en Schepping uit Bennekom en Wageningen,
een afgevaardigde van de Baptistengemeente Hattem, jeugdleden van
Groenlinks/Dwars en een vertegenwoordigster van de omgevingsdienst Veluwe
IJssel.
Theo van Driel, inspirator van deze bijeenkomst en voorzitter van Apeldoornse
Beraad van Kerken opende de dag met een korte bezinning.
Henk van Schaik van de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping in Wageningen
verzorgde een interactie inleiding met als thema: Kerk en Schepping in de openbare
ruimte. De kerk voegt iets toe aan het maatschappelijke debat over duurzaamheid,
zoals de encycliek Laudato si. De verhaallijnen uit religies helpen om de
gebrokenheid uit te houden. Rekening houden met de menselijke maat is een vorm
van beschaving. Enkele reacties van het publiek waren: ‘religie helpt om te blijven
hopen’. ‘Christelijke waarden en normen zijn belangrijk maar hou kerk en staat
gescheiden’. ‘Je hebt als burger en als gelovige verschillende taalvelden waar je uit
kunt putten. ‘Woorden uit het geloof hebben vaak meer zeggingskracht. Schepping
roept meer op dan het meer technische woord duurzaamheid’.
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Vervolgens vertelde Klaas Westerbeek over de
biologische moestuin van inloophuis De Herberg
te Westervoort. De vrijwilligers onderhouden die
voor mensen met een smalle beurs. Er is een
goede organisatie van het werk nodig:
grondbewerking, zaaien, planten en wieden. Het
Oranjefonds is hierbij jaarlijks betrokken tijdens de
vrijwilligersdag NL-doet. De groente uit de
moestuin wordt o.a. gebruikt voor de wekelijkse
maaltijd die het Inloophuis De Herberg serveert.
Het biedt een aanvulling op de pakketten van de
Voedselbank en het inloophuis werkt samen met
acties van de Jumbo. Kortom, een project met
tastbare en eetbare resultaten die de doelgroep
goed weet te bereiken.
Foto: Aline Bijl

Als afsluiting vertelde de meteoroloog Reinier van den Berg over de gevolgen van de
klimaatverandering onder de titel Klimaat op hol . Op het terrein van innovaties was
hij optimistisch. Hij onderscheidde daarin vijf aandachtsvelden: 1. energie 2. mobiliteit
3. voeding. 4. recycling 5. Fair Trade. Als oplossing voor reductie van CO2 moet er
wereldwijd geïnvesteerd worden in vegetatie en herbebossing. Van den Berg
suggereerde dat langs alle snelwegen in Nederland bomen geplant moeten worden.
Zo zijn in India in twaalf uur tijd 66 miljoen bomen geplant.
https://joop.bnnvara.nl/kijknou/india-plant-66-miljoen-bomen.
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Gedurende de dag passeren interessante presentaties de revue zoals die van Fair
Trade. Truus Appelman kerkelijke duurzaamheidpionier van de Maria Virgo Regina
kerk in Bennekom benadrukt in antwoord op de presentatie dat je met Fair Trade
koffie in de kerk draagvlak moet creëren bij het lokale kerk/locatiebestuur. Daar wordt
de inkoop geregeld, dat kan een werkgroep. Tot slot is er een presentatie van
Energiecoöperatie De A. Die telt 400 leden en 900 afnemers van energie.
Thermische energie wordt gewonnen uit: rioolwater, zonneweiden en GFT afval. Het
is mogelijk dat je energiekosten lager uitvallen dan bij de grote energieaanbieders.
Een mooi voorbeeld hoe burgers/consumenten lokaal hun eigen energieaanbieder
worden. Bert Brouwer toonde op deze bijeenkomst een mooie fotopresentatie.
Alina Bijl, een van de deelnemers, heeft een impressie van de bijeenkomst
geschreven die te vinden is op: https://dwars.org/arnhem-nijmegen/2018/10/08/blogduurzaamheid-is-niet-exclusief-voor-de-progressieve-activist/.
De organisatie van deze dag lag in handen van het Apeldoornse Beraad van Kerken,
Stichting De Kim en de diaconie van de Protestantse Gemeente.
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