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De conferentie voor Gerechtigheid, Vrede en Behoud van de schepping is een jaarlijks
terugkerende conferentie die georganiseerd wordt door een werkgroep waar zusters en
broeders uit Duitsland en Nederland deel van uitmaken.
In de periode 1-4 september 2022 liep de conferentie voor een deel parallel aan de 11e
Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Het idee is nog steeds: een plek waar men
samenwerkt aan vrede en gerechtigheid en behoud van de schepping, over kerkgrenzen
heen. Tijdens dit soort conferenties is de ontmoeting met andere EBG-ers uit Nederland en
Duitsland heel erg belangrijk, en dat was ook deze keer weer zo.
Het programma had meerdere doelen: samen met Duitse en Nederlandse deelnemers
nadenken over de thema’s in onze kerk, de synodebesluiten bespreken die tijdens de laatste
Synode genomen zijn die hierop betrekking hebben, de delegatie van de Evangelische
Broedergemeente ontmoeten die deelneemt aan de Assemblee en deelnemen aan de
workshops die parallel aan de Assemblee georganiseerd worden voor geïnteresseerden en
die betrekking hebben op: Vrede, Gerechtigheid en Behoud van de schepping.
Het was de eerste keer dat ik aan deze conferentie deelnam en wat ik gehoord heb, heeft mij
zodanig geïnspireerd dat ik wil doorgeven wat ik gehoord heb. De thema’s zijn namelijk van
belang voor ons als EBG-leden persoonlijk, voor onze kerk en eigenlijk ook voor de wereld
om ons heen. Voor deze conferentie was ik mij daar niet zo van bewust. En daarom sluit ik
mij graag aan bij een van de doelen van deze conferentie, om onze kerken bewust te maken
van wat er gaande is en van de mogelijkheden die er zijn om duurzaam te leven.
De eerste dag gingen wij in verschillende groepjes op pad, naar de workshops. Een aantal
van de workshops ging over de gevolgen die economische belangen van rijke westerse
bedrijven onder andere in Zuid-Amerika en Azië hebben op het klimaat in die gebieden. En
klimaatveranderingen daar, die leiden ook tot wereldwijde klimaatveranderingen in de rest
van de wereld. Daar worden bossen gekapt en mensen uit hun gebied verdreven, om
gewassen te laten groeien, die als veevoer dienen voor dieren die wij hier in het westen
opeten. Daarom moeten wij ons afvragen of het wel goed is dat wij vlees eten van dieren die
zo gevoerd worden. Wij moeten ons goed bewust zijn waar ons voedsel vandaan komt en
welke weg het afgelegd heeft. Het is misschien te veel gevraagd om van elk product dat wij
kopen te onderzoeken waar het vandaan komt, hoe het geproduceerd is en waar en hoe het
bedrijf zijn financiën investeert. Maar het is wel goed om kritisch te kijken naar de producten
die wij dagelijks kopen. En dan gaat het ook om het materiaal waarmee dingen verpakt zijn.
Het beste voor het milieu zou zijn om onverpakte producten te kopen, maar ik heb gemerkt
dat het in de supermarkten waar ik kom niet eens mogelijk is.
De tweede dag werden de Synodebesluiten besproken en de ervaringen met duurzaamheid
in de gemeenten uitgewisseld. Er zijn drie synodebesluiten van de laatste Synode in 2022

die voor deze conferentie van belang zijn. Deze besluiten zijn te vinden onder het kopje IV.
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID (zie: Besluiten en Verklaringen van de
Synode 2022 te vinden via https://nederland.ebg.nl/synode/2022/370)
11 Klimaatneutrale kerk in 2030
12 Bevordering van klimaatbeschermende, duurzame maatregelen in gemeenten
13 Stappen op weg naar meer duurzaamheid in de gemeenten
De kerk wil in 2030 klimaat neutraal zijn en dat vraagt erom dat kerken een plan maken om
zover te komen. Een van de ideeën was om een jaarplanning te maken, zodat jaarlijks een
bepaald doel bereikt kan worden. Een hulpmiddel daarbij kan de checklist zijn die bij de
Synode van 2018 is gebruikt om te kijken hoever de gemeenten zijn op het gebied van
duurzaamheid. Door deze jaarlijkse check up, kun je als gemeente je vorderingen bijhouden.
Een voorstel van de conferentie is om per gemeente een contactpersoon aan te stellen die
verantwoordelijk is voor het jaarplan. Deze contactpersoon houdt contact met de werkgroep
van de conferentie en met andere contactpersonen uit de andere gemeenten. En neemt ook
deel aan de jaarlijkse conferentie, om verslag uit te brengen over de vorderingen van de
eigen gemeente en ideeën uit te wisselen met anderen.
Vanuit het Provinciaal Bestuur is intussen een werkgroep ingesteld waar gemeenten advies
kunnen vragen. Vanuit de conferentie zal een digitaal forum opgericht worden waar
gemeenten informatie kunnen uitwisselen over hun initiatieven.
Ik heb gemerkt dat het heel goed werkt om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te
gaan over eerdergenoemde thema’s. Door de praktische voorbeelden van anderen kom je
zelf ook op ideeën die werkbaar zijn. Ik hoop dan ook dat er volgend jaar vanuit Nederland
meer vertegenwoordigers uit de verschillende gemeenten zullen deelnemen. Vooral als de
doelen van de Synode behaald willen worden, is het belangrijk om samen te werken en
kennis te delen. Het zou goed zijn om in de Oudstenraden en samen met de gemeenteleden
de voorstellen van de Synode te bespreken en de uitkomsten van deze gesprekken te
gebruiken om jaardoelen op te stellen.
De deelnemers uit Nederland willen nog een keer samenkomen voor een evaluatie van de
conferentie en wellicht komt er vanuit deze evaluatie nog meer informatie die voor de
gemeenten van belang is.
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