De werkgroep Groene Kerk
Onze zorg voor milieu en
gerechtigheid

Bezinning en actie
De Protestantse Gemeente Beilen zet zich in voor een
verantwoorde omgang met onze Aarde en voor
eerlijke handel.
De werkgroep Groene Kerk nodigt ieder binnen onze
kerk uit tot bezinning.
Ook moedigt zij ieder aan tot acties, voor dichtbij en
ver weg.
e-mail groenekerk@pgbeilen.nl
https://www.facebook.com/GroeKeBei/

Activiteiten 2018/2019 Eerlijke Handel
• Groene en Eerlijke Info in OP WEG
• Digitale nieuwsbrief GROENE KERK
• De Groene Tafel, ontmoeting na de kerkdienst
• Deelname landelijke Groene Kerkendag, oktober 2018
• Financiële actie uitbreiding zonnepanelen
• Duurzaamheid in restauratie Stefanuskerk
• Duurzaamheid en Eerlijke Handel in Beleidsplan pg
Beilen
• Nationale Klimaatdag, donderdag 25 oktober
• Dankdagmaaltijd en medewerking viering Dankdag,
7 nov., mmv ZWO en Voedselbank
• Workshop ‘God in de supermarkt’, 5 maart 2019
• Medewerking voorbereiding Biddag voor Gewas en
Arbeid, 13 maart 2019
• Lezing ‘Fairtrade en koffie’, 16 april 2019.
• Jouw idee of actie?

Predicaat ‘Groene Kerk’
De Protestantse Gemeente Beilen
heeft resultaten bereikt voor een
beter milieu en voor gerechtigheid.
De komende jaren gaat zij daar mee
door. In 2016 zijn wij officieel
‘Groene Kerk’ geworden. Wij
moedigen elkaar hierin aan en dragen dit ook uit naar
anderen buiten de kerk.
Duurzame veranderingen:
2015 - 2018
• Instelling werkgroep Groene Kerk door de kerkenraad
• € 45.000 extra aan duurzame bouwkundige
maatregelen renovatie Valkenhof / Pauluskerk
• 36 zonnepanelen op het dak van het Valkenhof
• Gebruik milieuvriendelijke bekertjes bij het
koffiedrinken na de kerkdienst in het Valkenhof
• Fairtrade avondmaalswijn en fairtrade koffie Valkenhof
2018 thema Eerlijke Handel.
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Opdracht
De opdracht van de kerkenraad aan de werkgroep
luidt: ‘Zorg dat wij in 2015 officieel een ‘Groene Kerk’
zijn door vijf duurzame veranderingen. Activeer onze
gemeente met elk jaar een nieuwe verandering’.
Duurzame veranderingen
Wat zijn duurzame veranderingen in onze kerk? Dat
zijn veranderingen die blijvend zijn en met resultaat
voor een beter milieu en voor gerechtigheid in:

Geloof en inspiratie
Energie en Klimaat
Schepping en Natuur

Bewust inkopen doen
Geld
Beleid en Aanpak

Ben jij enthousiast voor Groene Kerk?
Weet jij een duurzame verandering voor volgend jaar?
Voer je idee of actie uit, binnen of buiten jouw taakgroep.
Wij helpen je. Mail naar groenekerk@pgbeilen.nl
Wat doen andere kerken? Kijk op www.groenekerken.nl

