
(4) Wordt onze PKC een Groene(re) Kerk  ?? 

We zoeken nog mensen die mee willen denken in ons ideaal om, ook als kerk, 
meer bij te dragen aan een duurzame toekomst. We zagen in het nieuws 
duizenden jongeren in allerlei landen die in actie komen omdat ze bezorgd zijn 
om het klimaat. Ze willen dat politici ERNST maken met het halen van de 
afgesproken klimaatdoelen. Ze eisen een snellere omschakeling naar duurzame 
energie (transitie), hogere belastingen voor sterk vervuilende bedrijven, het 
aanpakken van de vleesindustrie, door het invoeren van een vleestax, en het 
goedkoper maken van gezond voedsel. Geeft u ze ongelijk ? 
Jan Rotmans, hoogleraar transitie aan de Erasmus universiteit betoogde recent 
in de Volkskrant dat Nederland achterloopt in Europa, wat betreft CO2 reductie 
en bij duurzaam opgewekte energie scoren we met maar 6 %,  zelfs als één-na-
laatste !
Wilt u het naadje van de kous weten ? Dagblad Trouw presenteert deze weken 
de duurzame 100 en lanceert binnenkort een speciale digitale Nieuwsbrief 
Duurzaamheid en Natuur, waarop u zich kunt abonneren.
Ook binnen de PKN wordt goed nagedacht en er is een startpakket “Groene 
kerk” met daarin een raamwerk om aan de slag te gaan: De eerste opdracht 
luidt om een werkgroep te vormen en samen te besluiten wat de eerste stappen 
naar de gemeente kunnen zijn. Vervolgens samen nadenken over wat nodig is 
om écht te kunnen starten teneinde een goed voorstel aan de kerkenraad te 
kunnen voorleggen. In de brochure worden 6 gebieden genoemd: 
 

 Geloof en inspiratie
 Energie en klimaat
 Schepping en natuur
 Bewust inkopen doen
 Omgaan met geld
 Beleid en aanpak.

 
‘Bewust inkopen doen’ is een belangrijke activiteit voor ieder van ons.
Denk aan ‘zonnepanelen’ en maatregelen om het energie gebruik in ons huis- en 
de kerkgebouwen te beperken. Laten we wegwerpverpakkingen, plastic, 
aluminiumfolie etc. tot een minimum beperken of vervangen door minder 
schadelijk afval.  
 
 
 
 



In PKN Castricum kunnen wij op korte termijn verder komen als via de 
kerkenraad inzicht ontstaat in de mate waarin onze kerk ‘Groene inkopen’ doet.  
Bijvoorbeeld bij de verbouwing van De Schakel en wat zij al doet op andere 
gebieden.  
Zodoende kunnen wij verder komen met het zoeken naar een antwoord op 
 wat kunnen wij als kerk op welke gebieden nog beter doen ?
 op welke gebieden van onze kerkelijke praktijk kunnen een voorbeeld geven 

om aan te haken aan een ‘Groener leven’ ?
 

We drinken al Fairtrade koffie en thee. Als we om ons heen kijken zien we veel 
individuele acties die bijdragen:- Mensen die hun tegels weer verminderen en 
hun tuin vergroenen ten gunste van bloemen, bijen, vogels en biodiversiteit. 
Mensen die meer groen in eigen tuin, of in de gemeente willen zien.-Mensen die 
zo mogelijk gaan lopen of fietsen, of hun kinderen of buren, die geen auto 
hebben, hun auto uitlenen.- Mensen die steeds vaker dichtbij huis shoppen enz.  
 

Ieder kan op zijn of haar eigen manier bijdragen en we laten elkaar vrij. 
 

 


