
Volledig overzicht van de SDO enquete resultaten 

In dit document vindt u het volledige overzicht van de resultaten van de SDO enquete. De enquete was bedoeld om te inventariseren wat de Doopsgezinde 

gemeentes zelf aan duurzaamheid doen. De enquete is naar alle gemeentes verstuurd, waarvan 37 gemeentes de vragenlijst hebben ingevuld.  

Dit overzicht bevat ten eerste twee grafieken waarin staat aangegeven welk percentage van de vragen positief ingevuld is. Vervolgens is er een tabel met 

daarin dezelfde gegevens, maar dan in absolute aantallen. In de tabel is ook zichtbaar hoeveel mensen een vraag onbeantwoord hebben gelaten of vonden 

dat die vraag niet van toepassing op hen was. En als laatste is er een lijst met alle opmerkingen die door de gemeentes bij hun ‘ja/nee’-antwoorden hadden 

bijgevoegd ter aanvulling of verduidelijking. 

Mocht u na het lezen van dit alles nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen door te mailen naar: sdo@doopsgezind.nl . 

mailto:sdo@doopsgezind.nl
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 ja  nee  nvt/leeg 

Duurzaam inkopen      

Fair trade en/of biologische producten (koffie, thee, wijn, suiker, WC papier, ....) 28  7  2 

Verantwoorde schoonmaakmiddelen 13  18  6 

Gebruik duurzaam papier en drukwerk op duurzaam papier (FSC of anderszins) 9  22  6 

Doet uw kerk mee aan de campagne fair trade gemeente? (zie: 
www.fairtradegemeenten.nl/) 

4  29  4 

Verantwoord bankieren / beleggen      

Rekening courant bij een duurzame bank (bijv. Triodos, ASN) (zie 
www.eerlijkebankwijzer.nl) 

10  23  4 

Spaarrekening bij een duurzame bank 16  18  3 

Duurzaam beleggen (www.duurzaam-beleggen.nl) 17  13  7 

Sociaal beleid      

Aandacht voor vrijwilligers 27  4  6 

Aandacht voor de vrijgestelden 14  7  16 

Aandacht voor sociale voorzieningen 21  8  8 

Energiebeleid      

Gebruik natuurstroom, groene stroom, e.d. (bijv. via Greenchoice) 12  17  8 

Eigen zonne-energie of andere duurzame energie 3  28  6 

Gebruik  23  7  7 

Extra investeringen in isolatie  11  19  7 

Klimaatneutraal doelstelling 4  22  11 

2% actie      

Is deze actie bij uw gemeente bekend? 13  19  5 

Deelname aan 2% actie 5  21  11 

Eigen invulling 2% actie 5  21  11 

Collectes en publiciteit      

Collectes voor doelen m.b.t duurzame ontwikkeling, bijv. Oikos, Oikocredit, 
microcrediet, ... 

18  14  5 

Publiciteit aan / aandacht voor duurzaamheid in kerkblad, op website of anderszins 14  19  4 

Liturgie en scheppingsperiode      

Duurzaamheid als aandachtspunt in liturgie 15  16  6 

Duurzaamheid als hoofdthema van een viering  12  19  6 

Kent u de scheppingsperiode in de oecumene (1 sept - 4 okt.), en wordt die in uw 
gemeente gevierd? 

3  29  5 

Liturgie en scheppingsperiode      

Thema groepen of leeractiviteiten rond het thema duurzaamheid 11  21  5 

Lezingen of informatie avonden rond het thema duurzaamheid 10  22  5 

Aandacht voor duurzaamheid in jongerenwerk 7  20  10 

Lokale duurzaamheid      

Ondersteuning plaatselijke acties of beleid (zoals klimaatneutraal worden, 
integratiebeleid) 

8  23  6 



Ondersteuning lokale duurzaamheid initiatieven, bijv. bestrijding armoede, 
voedselbank, opvang vluchtelingen, versterken lokale economie, etc. 

25  8  4 

Mondiale acties      

Vanuit kerkgemeente ondersteuning van concrete projecten of organisaties elders in 
de wereld 

26  3  8 

Gebruikt u wel eens materiaal uit de oecumene:      

Oikos, www.stichtingoikos.nl 10  19  8 

Kerk en Milieu, www.kerkenmilieu.nl 4  25  8 

CEN, www.cenet.nl 2  25  10 

FairClimate, www.fairclimate.nl 2  24  11 

ECEN, www.ecen.org 2  25  10 

Oikocredit, www.oikocredit.org/nl 14  16  7 

Duurzame Kerk, www.duurzamekerk.nl 4  21  12 

  



Hieronder een verzameling van opmerkingen die ter beantwoording van de vragen in de enquete 

gegeven zijn. Herhaling van opmerkingen zijn uit de lijst gehaald. Laat u inspireren en tips opdoen 

over hoe uw eigen gemeente invulling kan geven aan de vele aspecten die bij duurzaamheid een rol 

spelen. 

Duurzaam inkopen 

Fair trade en/of biologische producten (koffie, thee, wijn, suiker, WC papier, ....) 

Deels 

af en toe na een dienst is er verkoop van wereldwinkel-artikelen 

staat in beleidsplan 

alleen de koffie 

biologische koffie en thee 

Wel maandelijkse verkoop wereldwinkelprodukten. Verkoop gebeurd door jongeren 

Gebruik fair trade koffie en thee 

 Verantwoorde schoonmaakmiddelen 

soms 

Zo nu en dan ‘gewone schoonmaakmiddelen’ nodig om alles echt schoon te krijgen 

tijdens gemeenteweekend 

Groene zeep 

 Gebruik duurzaam papier en drukwerk op duurzaam papier (FSC of anderszins) 

nog niet (oude voorraad), print al wel 

Pefc-keurmerk.  Overwegen over te gaan op FSC keurmerk 

Wel veel hergebruik van papier 

Er is een begin gemaakt met het kerkblaadje 
 

Doet uw kerk mee aan de campagne fair trade gemeente? (zie: www.fairtradegemeenten.nl/) 

Via RvK Hoorn 

Fairtradekerk sinds oktober 2009. 

 Verantwoord bankieren / beleggen 

Rekening courant bij een duurzame bank (bijv. Triodos, ASN) (zie www.eerlijkebankwijzer.nl) 

Deels, lopende rekening ABN Amro 

Rabo is ook duurzaam 

We bankieren bij de Rabobank, ook behoorlijk duurzaam! 

ASN-Bank 

 Spaarrekening bij een duurzame bank 

Triodosbank 

ASN Bank 

ook Rabo 

ABN AMro 

Gebruik makend van de eerlijkebankwijzer 

 Duurzaam beleggen (www.duurzaam-beleggen.nl) 



zoveel mogelijk 

Menno Fund 

Deels 

Loopt via de bank 

 Sociaal beleid 

Aandacht voor vrijwilligers 

Kaartjes, ondersteuningstructuur, jaarbijeenkomst,  

Via het “prettige participatiebeleid” 
 

Aandacht voor de vrijgestelden 

Vaste contracten volgens cao-regeling van PKN, speciale regeling gepensioneerde organist 
 

Aandacht voor sociale voorzieningen 

één van de leden is actief in de groep "De Arme kant van Smallingerland" 

verzekering vrijwilligers 

Wezen en diaconiefonds 

Speciale regeling gepensioneerde organist 

 Energiebeleid 

Gebruik natuurstroom, groene stroom, e.d. (bijv. via Greenchoice) 

aangesloten bij wat energie betreft bij kerken collectief 

Ja, sinds 15 december 2010 Greenchoice 

Via DONG energy 

 Eigen zonne-energie of andere duurzame energie 

Kerk is monument, wel onderzoek naar mogelijkheden bij predikantenwoning   
 

Gebruik spaarlampen 

alleen nog maar in de kerkruimte zelf, andere ruimtes (nog) niet 

meeste 

Streven naar 100 % 

Alleen bij vervanging 

 Extra investeringen in isolatie  

kerk onmogelijk, pastorie wel 

dakisolatie, dubbele beglazing 

Geen isolatie omdat dat praktisch niet mogelijk is , maar wel erg bewust verwarmen 
Financieel op dit moment niet realiseerbaar. Het heeft wel de aandacht. E.e.a moet ook mogen i.v.m. 
monumentstatus van het Kerkgebouw. 

 Klimaatneutraal doelstelling 

10% reductie kerkvoetafdruk 
 

2% actie 

Is deze actie bij uw gemeente bekend? 

Dit jaar voor het eerst onder de aandacht 



 

Deelname aan 2% actie 

sinds 2006 

Jaarlijkse collecte (sinds start van de actie)   

Al >20 jaar onderdeel van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage door leden en vrienden 

 Eigen invulling 2% actie 

leden kunnen bij hun bijdrage aangeven dat 2% bestemd is voor 2% actie 

Z.n. aanvulling vanuit Gemeente om garant te staan voor 2% 

 Collectes en publiciteit 

Collectes voor doelen m.b.t duurzame ontwikkeling, bijv. Oikos, Oikocredit, microcrediet, ... 

1 keer ADS, geld beschikbaar gesteld aan Oikocredit 

1x per jaar voor Oikocredit, 1x per jaar voor SDO 
Maandelijkse collecte voor bouw van bibliotheek bij ziekenhuis in Tanzania; eenmaal per jaar collecte voor SDO, 
wereldwerk 
We hebben onze vaste collectedoelen, gericht ook op sociale duurzaamheid in Nederland en daarbuiten. 
Incidenteel collecte voor Oikocredit. 

SDO 1x, DG Wereldwerk 2x, Voedselbank 1x 

 Publiciteit aan / aandacht voor duurzaamheid in kerkblad, op website of anderszins 

ruimte in kerkblad is beperkt of kosten gaan omhoog. Wel op publicatiebord in de kerk zelf 

soms in gemeenteblad 

klein beetje 

enkele keer 

Rond jaarthema 
Op het Gemeenteberaad en in de nieuwsbrief is wel aandacht voor duurzaamheid, mede n.a.v. Erath Charter 
vieringen. Daarnaast bevat ons jaarboekje een paragraaf over “Duurzaam op pad”, een van de motto’s binnen 
onze gemeente. 

 Liturgie en scheppingsperiode 

Duurzaamheid als aandachtspunt in liturgie 

geen eigen predikant 

Incidenteel, afhankelijk van het jaarthema (b.v. 2007-2008: Dopers Duurzaam Denken Doen)  

Gemeentedag 

Soms in een preek 

 Duurzaamheid als hoofdthema van een viering  

N.a.v. "De Gouden kikker" 

Jaarlijks: Michazondag 

Gemeentedag 
Na een succesvolle reeks van Earth Charter vieringen is er nu jaarlijks een “Groene” zondag waar duurzaamheid 
hoofdthema is. 

 Kent u de scheppingsperiode in de oecumene (1 sept - 4 okt.), en wordt die in uw gemeente gevierd? 

nooit van gehoord 

We zijn er mee bekend maar geven er niet altijd aandacht aan. 

 



Thema groepen of leeractiviteiten rond het thema duurzaamheid 

Gespreksgroep n.a.v. "De Gouden Kikker" 
Wij richten ons meer op thema Vrede op dit moment, maar het thema duurzaamheid kan zo het volgende 
thema worden. 

Soms in themadienst 

Kledinginzameling 

Samen met de Remonstrantse gemeente Twente hebben we een gespreksgroep Duurzame Samenleving. 

Oprichting commissie Duurzaamheid *zie opmerkingen 

Jaarthema seizoen 2010-2011 

tijdens gemeenteweekend 

In een gemeenteavond: klimaatproblematiek, 

 Lezingen of informatie avonden rond het thema duurzaamheid 

Soms, laatste keer iemand van Oikos in de Vredesweek 

Heeft wel aandacht in programma commissie 

in samenwerking met bovengenoemde groep (gespreksgroep Duurzame Samenleving) zijn enkele thema-
avonden aan dit onderwerp gewijd en in dat kader is er ook een speciale dienst gehouden 

-In 2008 4 D-Ecoteam, diverse gemeenteavonden en themadiensten; -Nu in de planning 
ASN-bank over duurzaam beleggen, 4 maaltijden in seizoen 2010-2011 met discussie rond thema 
duurzaamheid 

Geertje Witte-Rang 

In een gemeenteavond: Cradle to cradle, oikocredit 

 Aandacht voor duurzaamheid in jongerenwerk 

geen jongeren in de gemeente 
In de diverse jeugdactiviteiten wordt wel regelmatig stil gestaan bij het thema omdat het de jeugd aanspreekt. 
Veelal gekoppeld aan duurzaam omgaan met de schepping. 

Adoptiekind zondagsschool 

 Lokale duurzaamheid 

Ondersteuning plaatselijke acties of beleid (zoals klimaatneutraal worden, integratiebeleid) 

in oecumenisch verband 

Platform Burgergemeente en de gezamenlijke kerken 

m.n. stimulering deelname aan de Dag van de Dialoog zoals die in Enschede en hengelo wordt gehouden 

Stichting Dienstverlening Buitenland 

Mn via de sociale kant, ondersteuning in vluchtelingenwerk 

 Ondersteuning lokale duurzaamheid initiatieven, bijv. bestrijding armoede, voedselbank, opvang 
vluchtelingen, versterken lokale economie, etc. 

voedselbank 
We hebben in de periode 1992-1994 het langste kerkasiel in Nederland gehad. En deelname aan "De Arme Kant 
van Smallingerland" 
deelname vluchtelingenplatform Enschede Steun aan enkele gezinnen die nog in procedure zitten – een 
initiatief van de Raad van Kerken in Enschede) , steun aan de voedselbank, in Enschede en 
boodschappenmandproject in Almelo, gedurende veel jaren deelname aan PLAU (Platform 
Uitkeringsgerechtigden), die praktische steun boden. Helaas is deze groep vorig jaar opgeheven 
Fairtrade verkoop; Fairtrade ontbijt (mei 2011); Jeannette Noëlhuis (jaarlijks collecte in natura, 
kledingbeurs/bazar); rond 2006 enkele jaren opvang vluchtelingen, nu n.v.t.   

Voedselbank, opvang vluchtelingen 



Kledingbank, voedselbank 
DGG participeert in de diaconale dagopvang thuis en daklozen, collecteert voor de voedselbank, en heeft elke 
zomer met andere binnenstadskerken een zomerthema waarover verteld wordt en zes weken lang 
gecollecteerd. 

Deelname plaatselijke jaarlijkse actie voor de minima rond de kerstdagen 
Dit jaar zamelen we via “het pakhuis” levensmiddelen in voor de voedselbank. Afgelopen Kerst 2010 gingen alle 
collecte-opbrengsten naar de Voedselbank in de vorm van een schenking in natura: er zijn kistjes mandarijnen  
gekocht (vers fruit is schaars bij de Voedselbank, zeker in dure maand januari) met daarin een nieuwsjaarswens 
gemaakt door de kinderen. 

 Mondiale acties 

Vanuit kerkgemeente ondersteuning van concrete projecten of organisaties elders in de wereld 

Help Afrika en in India 

Roemenië en Bolivia 

via Wereldwerk in India 

Ieder jaar een gezamenlijk project (zie overige opm) 

collectes en adoptiekind 

SAFINA (Afrika Aids weeskinderen) 

laatste: waterputten in Kenia 

Mennonite Central Conference en doopsgezinde zendingsprojecten 
Project in Burundi . Opgezet door Gesprekgroep Duurzame Samenleving i.s.m. Lurent Niankura uit Burundi. Bij 
dit project werd aan met name vrouwen met kinderen konijnen, geiten en/of kippen gegeven  zodat ze 
daarmee vlees, melk en eieren konden produceren voor eigen gebruik en voor de verkoop. en verder met de 
dieren fokken om ook anderen deze mogelijkheid te bieden. Steun aan project in Dunga. Steun aan Hope 
Flower School op de Westbak. In verleden langdurige steun aan een dovenschool op Sri Lanka 
Kerk in actie; Wereldleprazending; Worldgranny; Diverse projecten in Afrika (straatkinderen Congo, 
waterproject Tanzania, graanschuren Niger, Stichting SADO, gezondheidsprojecten Tanzania); in Azië/M.O. ; 
Panti Asih Indonesië, Mercy’s home India, St. COME); in Zuid-Midden-Amerika (Honduras); adoptieprogramma 
IMO 

Ondersteuning Wereldwerk Bouw bibliotheek bij ziekenhuis in Tanzania 

via Wereldwerk 

Wij ondersteunen vier meisjes in Sanski Most; betalen hun opleiding en zijn nu aan het ‘sparen’ om 
naaimachines voor ze te kunnen betalen. Jaarthema dit seizoen én volgend seizoen is Congo. 

Kindertehuizen in Georgië 

Onder andere via het jaarlijkse collectedoel 
Safina (Tehuis voor wezen in Tanzania) – daar bestaat al een jarenlange relatie mee, ook zicht baar door bezoek 
over en weer), COME, EIRENE, Doopsgezinde Zendingsraad, Wilde Ganzen 

 Gebruikt u wel eens materiaal uit de oecumene: 

Oikos, www.stichtingoikos.nl 

Genoemde site wordt geraadpleegd voor materiaal in een preek 

Kerk en Milieu, www.kerkenmilieu.nl 

CEN, www.cenet.nl 

FairClimate, www.fairclimate.nl 

ECEN, www.ecen.org 

Oikocredit, www.oikocredit.org/nl 

doen mee aan Oikocredit 

Genoemde site wordt geraadpleegd voor materiaal in een preek 

Duurzame Kerk, www.duurzamekerk.nl 

Tje, ons kerkje staat er al 300 jaar!! 



Anders:..... 

www.michacampagne.nl  

Mondiale voetafdruk van de kerk via www.voetenbank.nl/ www.voetafdruk.eu. Hebben wij als basis genomen 
om onze kerk door te lichten, zie bijlage 

www.earthcharter.nl, In cie duurzaamheid 
Dit hangt af van de voorbereiders van diensten. Onvoldoende zicht daar op. We hebben ook materiaal van DISK 
gebruikt (tijdschrift Ondersteboven) 

 

 Opmerkingen: 

Deze enquete overziende lijkt het mij wel een aandachtspunt voor onze gemeente 
Als piepkleine gemeente proberen wij zo bewust mogelijk in het leven en de gemeente te staan, helaas is veel 
van deze activiteiten voor ons een stap te ver!! 

Bij ons in de gemeente valt er nog heel wat te verbeteren. Schaam me er haast voor! 

Duurzaamheid wordt op de agenda gezet. 

We hebben momenteel al onze krachten nodig om onze Gemeente een "duurzame" toekomst in te loodsen en 
geen energie over om de enquete op een daaraan recht doende manier in te vullen. 
Wij menen er goed aan te doen u dit te laten weten. 

veel vragen waarbij volmondig ja (of nee) moeilijk te geven was, maar goeie aanzet tot discussie! 

Do_Re Hoorn is kerk met Stip: landelijk; staan open voor ex-gedetineerden 

Wij gaan er dus komend jaar heel bewust mee aan de slag. 

In 2010 enquête vervoer naar de kerkdiensten en naar alle kerkgebonden activiteiten. 

In 2010 inventarisatie benutting ruimten + bezoek diensten en andere activiteiten 

In 2010: kerkvoetafdruk berekend 

En aan de hand daarvan doelstelling geformuleerd: 2011:10% verkleining voetafdruk . 
Deze enquête van de SDO alleen al geeft nieuwe suggesties en aanknopingspunten voor verdere 
verduurzaming.   
Vraag: wie heeft ervaring met instantie die bestaand kerkgebouw kan doorlichten op efficiënt energiegebruik, 
m.n. rendement ketels/leidingen/isolatie/klimaatregeling etc.  

Voornemen is om mondiale voetafdruk te maken 
Duurzaamheid heeft zeker onze aandacht, zowel planet- als de people-component. Het planetdeel vind je met 
name terug in het financiele beleid (eerlijke banken) en gebruik van duurzame energie; people krijgt aandacht 
via fair trade artikelen, bijdrage aan de lokale minima en de collectedoelen. 

De Earth Charter vieringen zijn gebundeld in een boekje (bekend bij SDO).  
Verder hebben we in de zomer een biologisch bloemenabonnement en wordt er in de liturgische 
bloemschikkingen ook regelmatig met duurzame materialen gewerkt. 

 

http://www.michacampagne.nl/

