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Bad Boll, 4 maart 2019

Herinnering aan het synodebesluit 10/2018
Waarde zusters en broeders,
Onlangs heeft de werkgroep gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping vergaderd en haar
werkzaamheden besproken. Bij deze gelegenheid hebben wij ons ook over de synodebesluiten gebogen die
opdrachten aan ons inhouden.
In het besluit 10/2018 wordt aan de gemeenten gevraagd om „een duurzaamheidscontrole uit te voeren en
concrete doelen te stellen voor de manier waarop duurzaam handelen in de gemeente versterkt kan
worden“. Verwezen wordt daarbij naar de „checklijst voor het duurzam handelen“ die u al in het najaar
2017 toegestuurd is. De gemeenten moeten tot eind van het jaar 2019 aan onze werkgroep hierover verslag
doen.
Graag herinneren wij u aan deze opdracht van de synode en wij zien uit naar uw verslag. We zouden het
waarderen als u naast een inventarisatie van wat u alreeds ondernomen hebt ook een overzicht over uw
concrete doelstellingen en voornemens m.b.t. duurzaamheid stuurt.
Wij hebben de checklijst uit 2017 doorgenomen en met name ook getoetst of de aangegeven links nog
bestaan. Als gevolg daarvan hebben we de lijst op enkele kleine punten gewijzigd. Wij sturen u de herziene
lijst met deze brief toe.
Wij hopen dat de duurzaamheidscheck voor u niet alleen een lastige verplichting is die u naast al het andere
werk ook nog moet vervullen, maar dat u uwzelf kunt vereenzelvigen met de daar achter liggende gedachte.
Het gaat hier om kernvragen van ons leven en ons geloof in een wereld die in toenemende mate door ons
mensen bedreigd is. Ook al is onze invloed als enkele en als gemeente op de wereldwijde ontwikkelingen
klein, zo is toch ons duurzam handelen een zichtbaar teken van ons geloof. De schepping is ons mensen
toevertrouwd en wij moeten zorg voor haar dragen.
Mogelijk zijn er ook buiten de Oudstenraad zusters en broeders in uw gemeente die er zin in hebben en
gemotiveerd zijn om mee te doen en zich willen inzetten op weg naar een duurzaamer handelen in de
gemeente.
We wensen u veel plezier en zien uit naar uw verslag!
Met broederlijke / zusterlijke groeten
namens de werkgroep gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
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