Groene Genade, Rentmeesterschap in de Oostpoort, werkplan 2016/2017, zie verder de website
1. SCHEPPING &
NATUUR
De omgeving van de
kerk vergroenen. Een
aantrekkelijke buur
zijn in de wijk.

2. GELOOF &
INSPIRATIE
Extra aandacht
besteden aan de
schepping op
Scheppingszondag;
aan onrecht en
uitbuiting rond Bid- en
Dankdag.

3. BELEID &
AANPAK
Collecteren voor
en aandacht
besteden aan
doelen die goed
rentmeesterschap
verbinden met
geloof.

Wat doet de
werkgroep?

Informeren over de
natuurwerkdagen van
A Rocha Groene Hart
en de Watersnip.
Meedenken over
duurzaam verbouwen
van de Oostpoort.

Duurzame
activiteiten van
gemeenteleden
voor het voetlicht
brengen.

Wat kunnen
gemeenteleden doen?

Een dagdeel
meewerken bij een
onderhoudsactiviteit
van A Rocha
(Stolwijkse Boezem)
of Watersnip
(Plassengebied).

Clubleiding steunen
met verduurzamen
clubs.
Organiseert
filmavond over bijv.
radicaliteit.
Themazondag God in
de Supermarkt.
Steunen Michacursus.
Lezen wat de bijbel
zegt over
rentmeesterschap.
Overdenken wat
uitbuiting betekent in
Gods ogen.

Wat kan de
kerk?

Elkaar vertellen
over het in praktijk
brengen van
rentmeesterschap.

4. BEWUST INKOPEN
DOEN
Ervoor zorgen dat
brood & wijn bij het
Heilig Avondmaal
eerlijk zijn
geproduceerd. Update
kerkelijke
boodschappen en afval
scheiden.
Informatie op website
Oostpoort die helpt
eerlijker en beter
verantwoorde
producten te vinden.

5. GELD

Luis in de pels
zijn, navragen,
adviseren.

Energie
advies/onderzoek
kerkgebouw van
bouwkundige. Delen
van kennis via
website.

Zich verdiepen in de
herkomst van
producten. Bewust
kiezen door
verantwoord
koopgedrag. Mooie
vondsten of lessen
delen.

Zich verdiepen in
eerlijke
geldzaken en
wensen,
verwachtingen,
evt. protest laten
horen bij banken.

Energie prestatie
advies inwinnen voor
thuis, evt. werkplek.
Laat vaker de auto
staan, fiets, wandel...
Vliegreizen vermijden.
Open ogen hebben
voor de wereld en
haar voortbestaan.

Transparantie
over
investeringen.
Wat is het beleid
van de bank
waar wordt
gebankierd?

6. ENERGIE &
KLIMAAT
Inzichtelijk maken
van water-, gas- en
electriciteitsverbruik
en leveranciers.
Evt. overstappen en
besparingsplannen
maken.
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