
(2) Wordt onze PGC een Groene(re) kerk ? 

Vorige maand polsten we uw interesse om mee te denken bij deze vraag. 
Henk, Caty, Anja en Joke ...bedankt voor jullie reacties. 
We hebben nog 2 mensen nodig om écht een werkgroep te kunnen starten. 
Intussen kan ieder van u met ons meedenken en ideeën voor meer  
duurzaamheid aan ons mailen. Tot de werkgroep van start gaat, willen we  
u maandelijks het mooiste binnengekomen idee aanbieden. 
Het 1e idee komt uit de Groene Bijbel: Plant in het nieuwe jaar een boom.  
Bijna alle bomen om ons heen zijn geplant door de mensen vóór ons. Het is erg 
zinvol als ieder van ons een boom zou (laten) planten voor onze kinderen en 
kleinkinderen. 
 

 
(3) Wordt onze PKC een Groene(re) kerk ?? 
We hebben nog niet voldoende mensen gevonden om een Werkgroep: Groene 

Kerk te kunnen vormen. In afwachting daarvan geven we u iedere maand een 

suggestie door die we recent zijn tegengekomen i.v.m. duurzaamheid: In de 

(Groene-) Bijbel vinden we de “10 Woorden ten Leve”: wegwijzers voor een 

goed leven.                     Het vierde gebod zou je in gewone taal zó kunnen lezen: 

Neem één dag in de week vrij van je werk en je alledaagse bezigheden en richt je 

aandacht op God en op de ontmoeting met elkaar. Zo kun je genieten van rust 

en ontspanning, net zoals God deed op de zevende dag toen Hij de schepping 

gemaakt had. Zes dagen lang heb je alle tijd om bezig te zijn met werk, school, 

social media enz. * Let wel: dit voorstel betreft niet alleen ons, maar ook de 

dieren. 

Wat een contrast: Wij leven in een 24 uurs economie, maar wij niet alleen: In 

onze bio-industrie hebben de dieren een slecht leven. Hoe slecht ? Het TV-

programma Nieuwsuur meldde dat ten gevolge van onze manier van vlees 

produceren in Nederland jaarlijks 5.000.000 biggen doodgeboren worden of 

binnen de 1e maand van hun leven sterven. Wij mensen kunnen de keus maken 

én we maken die ook voor de dieren. Wij kunnen kiezen voor vleesvervangers 

o.a. peulvruchten en/of eerlijker geprijsd scharrelvlees. Ook voor het milieu van 

harte aanbevolen. 


