
Wat betekent dat concreet? 
 

Leefmilieu:  
op weg naar menniste groen 
De manier waarop je leeft is van invloed 

op de leefomgeving. Aan een duurzaam 
en gezond leefmilieu kun je met 
betrokkenheid en praktische keuzen 

bijdragen. Hoe en wat we consumeren 
heeft invloed op de kwaliteit van ons 
leefmilieu. Naast het vieren van het 

leven verdienen ook dankbaarheid en 
zorgvuldigheid een plaats. 
De negatieve invloed van de mens op 

het klimaat, het uitsterven van soorten, 
het kappen van regenwouden, al deze 
zaken vragen om bewuste keuzen.  

Niet alleen overheden en bedrijven 
beïnvloeden de kwaliteit van ons 
leefmilieu. Kerkelijke gemeenten en 

burgers kunnen het verschil maken. 
SDO wil graag de weg wijzen hoe je als 

persoon of als gemeente aan de slag 
kunt met de vraag hoe we ’groener’ 
kunnen leven.  

 
De Stichting Oikos, Mennorode en het 
broederschapshuis Schoorl bieden al 

inspirerende voorbeelden. Ook de 
gemeente te Wageningen geeft het 
goede voorbeeld met zogenaamde 

Earth Charter diensten, waar 
duurzaamheid een belangrijke plaats 
krijgt in de liturgie (www.dg-npb-

wageningen.nl). 
 
 

 
 
 

 

Ontwikkelingssamenwerking: 
duurzame ontwikkeling van mensen 

SDO zet zich in voor gerechtigheid in de 
internationale economische 
verhoudingen. Een belangrijke manier 

waarop hier invulling aan gegeven 
wordt is de 2% actie.  
 

2% actie 
De 2% actie is in 1968 ontstaan tijdens 
de vierde assemblee van de Wereldraad 

van Kerken te Uppsala. De Nederlandse 
doopsgezinde gemeenten 
committeerden zich om jaarlijks in hun 

begroting 2% van hun inkomsten 
beschikbaar te stellen voor: 
● bezinning en bewustwording in 
Nederland van de oorzaken van 
armoede in de ontwikkelingslanden; 

● sponsoring van projecten van de 
Wereldraad van Kerken, die gericht 
zijn op het opsporen van de 

mechanismen en structuren die 
duurzame ontwikkeling van mensen  
in ontwikkelingslanden tegenwerken 

en onderzoeken wat daartegen te 
doen is. 

 
 
 

SDO steunt 
Namens de doopsgezinde gemeenten 

steunt SDO de Stichting Oikos en de 
Wereldraad van Kerken. 
 

Stichting Oikos 
Stichting Oikos is een oecumenische 
organisatie die zich via studie, 

workshops en publieksacties inzet voor 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. Oikos heeft een specifiek 

aanbod voor doopsgezinde gemeenten. 
Je kunt hierover rechtstreeks contact 
opnemen met Oikos. 

 
Wereldraad van Kerken 
De Wereldraad van Kerken heeft een 

belangrijk project dat ook met de 
gelden van het doopsgezinde deel van 
de 2% actie gesteund wordt. Dit 

project, 'Poverty, wealth and ecology: 
impact of economic globalization', houdt 

zich systematisch op alle continenten 
bezig met het opsporen en beschrijven 
van nieuwe vormen van het niet-

duurzame gebruik van grondstoffen en 
natuur en het via de plaatselijke kerken 
zoeken naar wegen om daar 

verbetering in te brengen. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



D van Doopsgezind en 
Duurzaamheid 

Doopsgezinden hebben vanouds de 
bijbel van belang geacht voor hun 
dagelijks handelen. Daarom nemen zij 

voor ontwikkelingssamenwerking en 
milieu de opdracht serieus, die de pas 
geschapen mens in Genesis 1 en 2 van 

God gekregen heeft om zorg te dragen 
voor mensen, dieren en aarde. Deze 
opdrachten betekenen 

verantwoordelijkheid voor 
duurzaamheid van de Schepping in al 
haar facetten. Zorg voor mensen en 

voor de natuur is daarmee niet alleen 
iets persoonlijks, maar kan worden 
gedragen door en vanuit de plaatselijke 

gemeente en binnen de 
kerkgemeenschap wereldwijd. 
 

Informeer ons! En wij informeren u! 
SDO ontvangt graag informatie over 

initiatieven van doopsgezinde 
gemeenten en andere organisaties op 
het gebied van milieu en 

ontwikkelingssamenwerking.  
Deze informatie sturen wij ter inspiratie 
graag door naar andere doopsgezinde 

gemeenten.  
Wanneer je betrokken bent bij nieuwe 
initiatieven op het gebied van duurzame 

ontwikkeling in je eigen gemeente kun 
je altijd advies vragen aan SDO.  
 

 
 
 

 
 
 

 

Contactgegevens 
SDO: 

Cees van Hoorn 
Schubertlaan 74 
9722 LD Groningen 

T 050 5256923  
info@sdo.doopsgezind.nl 
www.sdo.doopsgezind.nl 

 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit: 
ads@doopsgezind.nl   

www.doopsgezind.nl  
 
Stichting Oikos: 

Postbus 19170 
3501 DD Utrecht   
T 030 2361500 

www.stichtingoikos.nl  
 
Financieel steunen? 

SDO ontvangt giften voor haar werk 
graag via rekening 24 34 93 886 t.n.v. 

ADS te Amsterdam, onder vermelding 
van ‘inzake SDO’. 
 

 
Stuurgroep  

  Duurzame Ontwikkeling  

 
 
 

Stuurgroep Duurzame 

Ontwikkeling,  

het hoe en waarom 

 
Aan ons allen is de opdracht 

gegeven zorg te dragen voor 
mensen, dieren en aarde. We zijn 
immers verantwoordelijk voor de 

duurzaamheid van de Schepping in 
al haar facetten. Naast een 
persoonlijke verantwoordelijkheid 

kan deze zorg worden gedragen 
door en vanuit de plaatselijke 
gemeente en binnen de 

kerkgemeenschap wereldwijd.  
De Stuurgroep Duurzame 
Ontwikkeling (SDO) wil hieraan 

haar bijdrage leveren. SDO is een 
landelijke commissie van 
Nederlandse doopsgezinden. 

Leefmilieu en gerechtigheid in 
economische verhoudingen zijn de 
thema’s van de stuurgroep.  

 
Wat wil SDO? 
● SDO streeft naar bezinning op 
‘dagelijkse’ keuzen van kerkelijke 
gemeenten en van jezelf. 

● SDO kijkt concreet naar duurzaamheid 
in het leefmilieu. 

● SDO streeft naar duurzame 
verbetering van de situatie van 
mensen in ontwikkelingslanden. 

● SDO zoekt naar uitwisseling van 
inspirerende voorbeelden voor 
personen en gemeenten. 


