DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL
Agenda themabijeenkomst
Groene kerken
D.V. donderdag 13 oktober 2022
aanvang 19.15 uur in de Brugkerk (bijgebouw Pro Rege), Kerkewijk18 te Veenendaal

19.30 uur:

1. Welkom, opening door voorzitter van DPV, dhr. Dick van Dam

19.40 uur:

2. Korte toelichting en kennismaking met DPV, dhr. Dick van Dam

19.45 uur:

3. Presentatie door dhr. Henk van der Honing van Groene Kerken

20.30 uur:

4. Vragenronde/verwerking

20.45 uur:

5. Ervaringen delen

21.00 uur

6. Ophalen info betreffende hoge energielasten

21.10 uur

7. Mededelingen, waaronder terugkoppeling van vorige themabijeenkomst

21.15 uur:

8. Informeel samenzijn met hapje en drankje

Groene Kerken staat voor duurzame ontwikkeling. Dat is een ontwikkeling waarin huidige generaties
in hun behoeften voorzien, zonder toekomstige generaties te belemmeren in hun behoeften te
voorzien".
Duurzame ontwikkeling is daarmee een breed begrip. Het omvat niet alleen natuur, milieu, klimaat,
maar ook de sociale en economische aspecten en dan uiteraard wereldwijd.
Spreker dhr. Henk van der Honing stelt zich voor:
“Ik ben een boerenzoon uit het noorden des lands, dankbaar bewonderaar van de schepping. Gelovig
en trouw kerkganger.
In Wageningen afgestudeerd in Milieuhygiëne en een tweede studie Biologische landbouw.
Na werken voor water, landbouw en natuur inmiddels gepensioneerd. Drie jaren 1 dag per week
gewerkt aan de ontwikkeling van de Groenekerken-actie bij Kerk in Actie. In de woonplaats
Nieuwegein nu actief in de werkgroep Groene kerk. Hier ook gestart met de stichting Samen
Duurzaam Nieuwegein als inwonersinitiatief.
Ik verbind graag mensen rond geloof en schepping, dichtbij en ver weg, overal waar we naasten
kunnen zijn. Samen werken aan duurzame ontwikkeling voor huidige en volgende generaties.
Het zou fijn zijn als u voor de vergadering al voor uzelf even nadenkt over:
Wat doe ik zelf al aan duurzame ontwikkeling?
Wat doet mijn kerk (geloofsgemeenschap) al aan duurzame ontwikkeling?
Wat zouden we meer en met anderen (wie) kunnen doen?
Ik verheug me op een open gesprek dat u verder kan helpen bij duurzame ontwikkeling, mogelijk
Groene kerk.”
Link naar de website: https://www.groenekerken.nl/

