
De PGO stapt in de Groene Golf 

 

‘In een wereld die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en 

onrecht, geven Groene Kerken een tegengeluid.’ De Protestantse Gemeente Oosterhout pakt die 

uitdaging op en meldt zich aan als Groene Kerk. Dit besluit van de kerkenraad houdt in dat we 

groener willen worden, een belofte waarop we kunnen worden aangesproken.  

Ons beleidsplan noemt het: Samen staan we voor de uitdaging om het evangelie te vertalen voor 

onze omgeving. En het startdocument van de Groenekerkenactie beschrijft het: Stap voor stap 

werken aan een groenere geloofsgemeenschap. Een plek waar oog en aandacht is voor 

duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en samen aan de slag met dat oude 

woord: rentmeesterschap. 

1. We hoeven niet bij nul te beginnen. De PGO heeft een aantal jaren geleden al een 

Startzondag aan duurzaamheid gewijd. Daarna is het onderwerp even uit de belangstelling 

weggezakt, maar er heeft later wel een groep PGO-leden de Michacursus gevolgd. In deze 

cursus van zeven bijeenkomsten is aandacht besteed aan duurzaamheid en rechtvaardigheid. 

Geïnspireerd door het Bijbelse Micha 6:8 is opgeroepen om stelling te nemen tegen armoede 

en onrecht, dichtbij en veraf. 

2. Onze diaconie heeft daarna het voortouw genomen door duurzaam te gaan beleggen. Een 

vijfde deel van het vermogen is belegd bij OikoCredit en eenzelfde deel bij projecten van de 

PDKN; voor nog eens twintig procent wordt een duurzame besteding op plaatselijk niveau 

gezocht. 

3. De diaconie koopt voor het Avondmaal biologische wijn in van Fair Trade, de organisatie die 

de wijnboeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs geeft. 

4. De cv-installaties van Vredeskerk en De Beuk zijn gekoppeld aan één HR-ketel met 

warmtepomp. 

5. De zaal- en toiletverlichting van de vernieuwde Beuk werkt met bewegingsmelders. 

6. Kunststof verpakkingen en oud papier worden gescheiden verzameld. 

7. Op de jaarlijkse herfstmarkt worden veel gebruikte (cadeau)artikelen verkocht, evenals 

biologische tomaten. 

8. Enkele malen per jaar wordt een meditatieve wandeling georganiseerd met oog voor de 

natuur. 

9. In de vastentijd worden sobere gezamenlijke maaltijden gehouden. 

In 2016 heeft het College van Kerkrentmeesters een uitstekende start gemaakt met deze actie: 

alle ramen van de Vredeskerk zijn voorzien van isolerende voorzetramen met dubbel glas aan de 



binnenkant (bij een rijksmonument mag dat niet aan de buitenzijde), geheel in de oude stijl. Dit 

geeft een zeer grote besparing van energie en de koude valwinden behoren hiermee ook tot het 

verleden. 

Voor 2017 zal de kerkenraad bijvoorbeeld een keuze kunnen maken uit één van de volgende 

acties. Dit document zal dan worden aangepast. 

1. Zonnepanelen op het dak van De Beuk aanbrengen en de energie die daarbuiten nog nodig is 

groen inkopen. 

2. Opnieuw een Michacursus organiseren, liefst ook de speciale (verkorte) versie voor de 

Jongeren. 

3. Voor het Avondmaal biologisch druivensap kopen. 

4. Voor de koffie en thee overgaan op Fair Trade producten. 

5. Diaconie en Kerkrentmeesters brengen hun betalingsverkeer en spaarrekeningen onder bij 

een duurzame bank (ASN of Triodos). 

6. De afvalscheiding moet worden geïntensiveerd. 

7. In de loop van het jaar themadiensten houden, ook voor de jeugd, met aandacht voor het 

behoud van de schepping.  

8. Bij het onderhoud van het groen rondom de kerk en Beuk afzien van het gebruik van (giftige) 

bestrijdingsmiddelen. 

9. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die het milieu belasten. 

10. Om papier te sparen zoveel mogelijk digitaal communiceren. 

11. Onze groene inspanningen ook naar buiten communiceren. 

Voor het uitwerken van de voornemens vragen de 

initiatiefnemers de kerkenraad een werkgroep in 

te stellen met vertegenwoordigers uit diaconie, 

kerkrentmeesters, pastoraat en jeugd. Deze 

werkgroep zal gevraagd en ongevraagd advies 

geven aan de kerkenraad en andere vertegenwoordigende lichamen binnen de PGO over zaken die 

met duurzaamheid te maken hebben en jaarlijks aan de kerkenraad rapporteren.  

Voor het meedoen met de Groenekerkenactie moeten immers jaarlijks stappen worden gezet. 
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‘We hebben maar één planeet maar 

we leven alsof we er tien hebben.’ 


