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Nieuwsbrief Duurzaamheid    
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van de nieuwe werkgroep Duurzaamheid. Het is 
de bedoeling om – buiten de zomermaanden – maandelijks een nieuwsbrief 
uit te brengen met allemaal nieuwtjes, inspiraties, wetenswaardigheden en 
een kalender met duurzame activiteiten vanuit onze geloofsgemeenschap. 
 
In deze eerste nieuwsbrief vertellen we wat we doen, vertellen we over de 
eerste zichtbare activiteit van onze werkgroep, tijdens de 40-dagentijd en 
zetten we alvast wat duurzame acties op een rijtje. 
 
 

Wat doet de werkgroep Duurzaamheid? 
We zijn een nieuwe werkgroep binnen onze kerk. We gaan ons op drie 
onderdelen richten om zo ons steentje bij te dragen aan een duurzamere 
wereld: 

o Onze organisatie van de Drie Ranken ondersteunen duurzamer te 
worden en misschien wel een Groene Kerk te worden 

o Onze gemeenschap en onze wijk De Maten te inspireren op het 
gebied van duurzaamheid 

o Specifiek de jongeren uit onze gemeenschap te betrekken op dit 
onderwerp. Het is tenslotte hun toekomst waar we het over hebben. 

 
 

40-dagentijd een uitdaging? 
We staan aan het begin van de 40dagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning.  
40  is een belangrijk getal in de bijbel. Een voorbeeld is Jezus zelf die 40 dagen 
in de woestijn verbleef en worstelde met zijn roeping. Hoe ga ik om met 
verleidingen? Ook voor ons een tijd om na te denken hoe we ons leven 
hebben ingericht en nieuwe wegen in te slaan die leiden tot “een beter 
leven”.  
In deze 40-dagentijd laten we elke zaterdag in een filmpje zien hoe mensen 
uit onze geloofsgemeenschap duurzaam proberen te leven, en om met 
inspiratie en bezinning handvatten te geven om met duurzaamheid aan de 
slag te gaan. Laat je eens uitdagen en probeer ook een duurzame start in de 
40dagentijd. 
 
 

Duurzame kalender 
Hieronder zetten we enkele duurzame activiteiten op een rij. Deze wordt nog 
verder uitgebreid. Niet alles wordt vanuit onze werkgroep georganiseerd, 
maar het is de bedoeling om op één plek te laten zien wat er allemaal rondom 
dit thema gebeurt. Zo zie je maar weer wat een bruisende gemeenschap wij 
zijn en zie je welke activiteiten aansluiten bij het onderwerp waarop jij graag 
duurzame stappen wilt zetten. 
 

Wat Wanneer 

40dagentijd filmpje: Woest en ledig 5 maart 

40dagentijd filmpje: Energiebesparing   12 maart 

40dagentijd filmpje: Duurzaam tuinieren   19 maart 

40dagentijd filmpje: Consuminderen 26 maart 

Fietstocht: VONC, in samenwerking met o.a. IVN en DeA 15 mei 

 
Weet jij een duurzaam initiatief dat hier niet tussen staat? Laat het ons weten 
via het mailadres onderaan de nieuwsbrief en dan nemen we die op. 
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