Kerken in West-Friesland worden groen

Els Jonkman met het schildje dat binnenkort aan de kerk in Grootebroek wordt bevestigd.
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Hoorn
Kerken kiezen voor duurzaamheid. Op eigen houtje of met steun van een landelijke organisatie. De
protestantse gemeenten van Hoorn, Zwaag, Blokker en van Grootebroek hebben zich aangesloten
bij De Groene Kerk.
Kerk in Actie en Tear, kerkelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid, armoedebestrijding
en eerlijk delen, zijn enkele jaren geleden gestart met hun kruistocht. Ze bieden een platform om te
laten zien hoe je in eigen omgeving vorm kan geven aan duurzaamheid.
Ook draait het om bewustzijn dat de huidige levensstijl van veel mensen tot grote problemen leidt
zoals opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen en afnemende biodiversiteit.

Contactdag
De Groene Kerk houdt jaarlijks een contactdag waarop deelnemers ideeën en ervaringen
uitwisselen. Ook worden handvatten gegeven om tot een groener beleid te komen. Daarbij gaat het
om tastbare zaken als afvalvermindering, duurzame energie en inkoop van ’eerlijke’ producten.
Maar ook om keuzes bij het beleggen van vermogen in bijvoorbeeld microkredieten in
ontwikkelingslanden.
Bij de Oude Kerk Stede Broec aan de Zesstedenweg in Grootebroek hakken ze al even met het
duurzame bijltje. Bij de restauratie stonden isolatie en energiezuinigheid centraal. Het eitje werd in

2015 gelegd tijdens een diaconale dag. Uit een inventarisatie bleek dat duurzaamheid al werd
toegepast zonder dat het zo werd genoemd.
,,Vorig jaar hebben professoren een lezing bij ons gehouden over duurzaamheid. De aarde is door
God gegeven, daar moeten we zuinig op zijn. We hebben maar 250 leden. We willen mensen bewust
maken van de noodzaak om duurzaam te leven”, zegt Els Jonkman van de kerkenraad.
In Grootebroek wordt al volop groen gehandeld. Afval wordt gescheiden, energie wordt groen
ingekocht, bij inkopen wordt gelet op het keurmerk Fairtrade. De achtertuin staat vol
vlinderstruiken en planten waar insecten zich prettig in voelen. ,,En we kijken naar mogelijkheden
voor zonnepanelen op het dak van de kerk”, aldus Jonkman.

Hoorn
Ook in Hoorn wordt duurzaamheid nagestreefd. De protestantse gemeente Hoorn, Zwaag, Blokker
heeft geld gestoken in een project van Zonnecoöperatie West-Friesland. Met twintig van de
tweehonderd zonnepalen op de brandweerkazerne voorziet de kerk voor 75 procent in de
energiebehoefte van gebouw Het Octaaf.
Penningmeester Marinus Leenstra: ,,Maar we beleggen bijvoorbeeld ook in microkredieten. Ook
onderzoeken we de haalbaarheid van nieuwe projecten voor zonne-energie, zodat ook onze kerken
in Zwaag en Blokker grotendeels voorzien in eigen energiebehoefte.” Hij benadrukt dat de kerk het
niet houdt bij materiële zaken: ,,We willen duurzaamheid en een eerlijke wereld ook uitdragen in
ons geloof.”
Als teken dat de kerken zich hebben aangesloten bij De Groene Kerk hebben de kerken schildjes
aan de muur of laten dat nog bevestigen.

