Aan christelijke geloofsgemeenschappen
in Apeldoorn

Apeldoorn, 13 september 2021
Geachte scriba / secretaris,
Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods
schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie
daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam
‘Gewoon gaan!’.
De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn van daaruit op weg naar de VNKlimaattop in Glasgow in november. Van 30 september tot 11 oktober trekt de
klimaatpelgrimstocht door Nederland. Zondag 3 oktober lopen de pelgrims van Colmschate
via Twello naar Apeldoorn. Maandag 4 oktober lopen ze via Assel naar Voorthuizen.
Aan kerken in Apeldoorn is de vraag gesteld te zorgen voor opvang van de pelgrims.
Zo kwam onze werkgroep tot stand. Rondom de Klimaatpelgrimstocht organiseren we
meerdere activiteiten in Apeldoorn en ondersteunen we de oproep richting regeringsleiders
om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en een rechtvaardig klimaatbeleid.
We stellen het zeer op prijs als u de inhoud van deze brief deelt met uw
geloofsgemeenschap en met werkgroepen rondom duurzaamheid/diaconie.
In deze brief geven we aan welke activiteiten worden georganiseerd, landelijk en in
Apeldoorn. We voegen ook enkele teksten voor nieuwsbrieven en/of website in, waarmee u
gemakkelijk uw gemeenschap kunt informeren en betrekken bij deze klimaatpelgrimstocht.
Opbouw:
1) Communicatie vanuit de landelijke organisatie GroeneKerken/Vastenactie
2) Programma kerken rondom de Klimaatpelgrimstocht in Apeldoorn:
3) Aandacht voor duurzaamheid vanuit de kerken
4) Aandacht voor duurzaamheid door partners in de stad
5) Aanvullende berichten voor uw nieuwsbrief en website
Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de bijlagen en de volledige informatie vindt
u ook via deze website: www.diaconieapeldoorn.nl
Contact?
Voor vragen kunt u terecht bij diaconaal ondernemer van de Protestantse Diaconie, ds.
Gertrudeke van der Maas, diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.nl, tel. 06-53207778.
Hartelijke groet vanuit de werkgroep,
Arda van Dulmen, Goede Herderkerk
Mariska Litjes, Emmaus - Franciscus en Clara parochie
Kees Posthumus, Oecumenische Basisgemeente
Gertrudeke van der Maas, Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn
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1) Communicatie vanuit de landelijke organisatie GroeneKerken/Vastenactie

Hoe kunt u meedoen?
Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Er zijn
verschillende manieren om mee te doen.
•

•

•

Onderteken de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden
opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens
alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.
Loop mee met een klimaatetappe. Kies één van de elf klimaatetappes tussen
Enschede en IJmuiden. Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met
een grote klimaatmars.
Verspreid bijgaand bericht over de klimaatpelgrimstocht onder de leden van uw
geloofsgemeenschap, zodat wie dat wil een etappe kan meelopen en de petitie kan
ondertekenen.

Links:
Informatie klimaatpelgrimstocht: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht
Informatie klimaatpetitie: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie
Onderteken de klimaatpetitie: https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
Promofilm klimaatpelgrimstocht: https://youtu.be/y63vCdLQENg
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2) Programma kerken rondom de Klimaatpelgrimstocht in Apeldoorn:
Zondag 3 oktober
• De pelgrims worden officieel ontvangen door locoburgemeester D. Cziesso bij
aankomst in het centrum van Apeldoorn (het plein voor de Groene Eyup Sultan
moskee).
De stadsdichter van Apeldoorn, Herman Kattemölle zal daar een klimaatgedicht
voordragen. Dit gedicht is beschikbaar voor de kerken om in de eigen kerk uit te
delen. (Zie: bijlage 1 gedicht klimaatpelgrimstocht)
U kunt kaarten ophalen tijdens de Open Kerk van Onze Lieve Vrouwekerk op
zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur of mailen naar kees.posthumus@planet.nl.
De pelgrims krijgen ’s avonds een warme maaltijd en drie kerken zorgen voor
overnachting. Aanwezigheid bij de officiële ontvangst van de pelgrims is alleen op
uitnodiging, vanwege corona-maatregelen.
•

We reiken materiaal aan voor een kinderprogramma (basisschool leeftijd) in de
zondagse viering/dienst (Zie bijlage 2: kinderprogramma)

•

Zondagavond om 19.30 uur is er een oecumenisch avondgebed in de Onze Lieve
Vrouwekerk, Hoofdstraat 18. Belangstellenden kunnen zich vanaf 27 september
aanmelden via www.emmaus-apeldoorn.nl/reserveren-voor-een-kerkdienst.

Maandag 4 oktober
• Maandagmorgen om 9 uur is er een kort meditatief moment bij de Goede
Herderkerk, Asselsestraat 199, waarna de pelgrims hun tocht vervolgen. In de
buitenlucht zijn belangstellenden welkom.

3) Aandacht voor duurzaamheid vanuit de kerken
• Klimaatbrief
Bijgaand sturen we u de Klimaatbrief vanuit de landelijke organisatie, GroeneKerken en
Vastenactie. (Zie bijlage 3 – Klimaatbrief). Deze brief kunt u in uw gemeenschap delen via
nieuwsbrieven, website en mail.
• GroeneKerk worden?
Naast woorden en handtekeningen, nodigen we uw kerk van harte uit om te onderzoeken
wat u als gemeenschap voor ‘groene stappen’ kunt zetten in een duurzame manier van kerkzijn (in en om het gebouw, afvalscheiding, papier terugdringen, eerlijke producten etc.).
Kerken die daar werk van maken, kunnen het predicaat ‘groene kerk’ krijgen, zie
www.groenekerken.nl. Op deze website staan als ‘groene kerken in Apeldoorn’ alleen de
Goede Herderkerk en de Eyup Sultan moskee vermeld.
• Voor kinderen: brief aan de burgemeester
We hebben een lesbrief gemaakt voor de bovenbouw van basisscholen, met een interview
met kinderburgemeester Lian, zie: https://youtu.be/JYxDnCcrzhM. We nodigen de kinderen
uit een brief te schrijven aan de burgemeester van Apeldoorn en daarin te verwoorden /
verbeelden wat de kinderen belangrijk vinden voor een gezond leven in Apeldoorn. Ook
vanuit kerken kunnen kinderen een brief schrijven aan de burgemeester, via:
briefaandeburgemeester@gmail.com.
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4) Aandacht voor duurzaamheid door partners in de stad
We hebben samenwerking gezocht met partners in de stad, die werk maken van
duurzaamheid. Hun berichten delen we hier graag met u. Brengt u ze onder de aandacht van
uw gemeenschap? U kunt de bijlagen toevoegen aan een nieuwsbericht in uw nieuwsbrief
en/of op uw website plaatsen. Alle informatie mag gedeeld worden.
•

Energiek Apeldoorn

Energiepunt Apeldoorn is de plek voor onafhankelijk
advies over het verduurzamen van je woning.
Aansluitend bij de Klimaatpelgrimstocht nodigt het Energiepunt u uit voor de Open Energie
Dag op zondag 3 oktober aan de Paslaan 1, tussen 12.00 en 17.00 uur. Tijdens de open dag
kun je kennismaken met interessante gadgets, die geleend kunnen worden om thuis
metingen te doen (bv. hoeveelheid fijnstof en stroomverbruik).
Zondag 3 oktober is speciaal gericht op gezinnen. Zo kun je samen ontdekken wat
pannenkoeken bakken doet met de luchtkwaliteit.
Bijgaand het gehele (bijlage 4: Open Energie Dag)
•

Van Gerrevink Recycling

Van Gerrevink Recycling, het bekende Recyclingbedrijf in
Apeldoorn sluit zich bij de klimaatpelgrimstocht aan en richt zich met een speciale actie op
kinderen. Voor alle kinderen in de leeftijd van de basisschool is er een gratis entreekaartje
voor Zwembad Malkander als zij met hun ouders oud ijzer komen inleveren in de
herfstvakantie. Bijgaand het volledige bericht (Zie bijlage 5: Oud ijzer actie Van Gerrevink)
•

Zero Less Waste

Als de pelgrims Apeldoorn binnenkomen op zondag 3 oktober, worden ze vergezeld door
vuilprikkers, die het zwerfvuil langs de route opruimen. Er zal ook een elektrische wagen van
de gemeente Apeldoorn meerijden waarin het zwerfvuil kan worden gedeponeerd.

5) Aanvullende berichten voor uw nieuwsbrief en website
(zelf in de mailing de link toevoegen).
Zondag 3 oktober: oecumenisch Avondgebed in Apeldoorn
Zondag 3 oktober komen de pelgrims in Apeldoorn aan. Na een officiële ontvangst door
locoburgemeester Cziesso, is er ’s avonds een oecumenisch avondgebed samen met de
pelgrims, om 19.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18. Belangstellenden
kunnen zich vanaf 27 september aanmelden via www.emmaus-apeldoorn.nl/reserverenvoor-een-kerkdienst.
Praktisch aan de slag met verduurzamen, voor ouders en kinderen
Aansluitend bij de pelgrimstocht organiseert Energiek Apeldoorn een Open Energie Dag van
12.00-17.00 uur, gericht op gezinnen met kinderen, waarbij je kunt ontdekken hoe je je huis
duurzamer kunt maken. (link naar bijlage 3). Van Gerrevink Recycling nodigt ouders met
kinderen uit in de herfstvakantie oud ijzer in te leveren en verdien zo een gratis
entreekaartje voor Zwembad Malkander. (link naar bijlage 4)
Zie ook: www.diaconieapeldoorn.nl
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Gewoon gaan

voor alle deelnemers aan de klimaatpelgrimage van Polen naar Glasgow

Ik zoek onverdachte woorden
zonder opsmuk
zonder mitsen, zonder maren
die de lucht laten vibreren
golvende geestdrift voor alle mensen die
het dode woestijnzand uit de ogen wrijven
die willen zien dat
de woedende natuur haar kracht ontvouwt
hitte, een uitgemergelde aarde, wassend water
waarheid heeft de lompheid van orkanen
Ik zoek onverdachte woorden
voor mensen
wars van polderend handjeklap
die willen doen
niet zwikken en zwalken
maar redden
waar anderen berusten of zich verrijken
echter
woorden, ook mijn woorden
het is taal van toen
vandaag willen zij die het zien
er niet langer bij stil blijven staan
zij die niet wegkijken
ze gaan
ze gaan gewoon.
Herman Kattemölle
zomer 2021

Dertig klimaatpelgrims lopen van Polen naar de de
klimaattop in Glasgow om aandacht te vragen voor
de klimaatverandering en de rol van mensen daarin.
https://diaconieapeldoorn.nl

Gedicht
Herman Kattemölle
stadsdichter Apeldoorn

Kinderprogramma
suggestie zondag 3 okt
Klimaatpelgrimstocht in Apeldoorn
Met dank aan Rosanne Hofman,
kerkelijk werker De Drie Ranken

Verhaal:
Bekijk met elkaar dit korte filmpje
over de opwarming van de aarde.
https://www.youtube.com/watch?v=5t8dzxKOGM8
Link naar Bijbeltekst:
Psalm 24: Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
- Uitleggen dat we voor de aarde moeten zorgen omdat de aarde opwarmt en dat slecht is
voor het leven op aarde. Een andere reden om goed voor de aarde te zorgen, is dat God de
aarde juist zo mooi gemaakt heeft. Wij mogen ons best doen zodat het mooi blijft.
Doen:
Met elkaar manieren bedenken om goed voor de aarde te zorgen. In het laatste beeld van het filmpje
staan allerlei suggesties. Misschien kun je dat filmpje stilzetten of het gewoon zelf met elkaar
verzinnen. Zorg er zelf voor dat zwerfvuil opruimen genoemd wordt. Zwerfvuil opruimen zorgt ervoor
dat dieren en planten minder snel dood gaan. Planten hebben we nodig voor ons voedsel en een
schone lucht. Dieren hebben we nodig omdat zij zaadjes verspreiden zodat er op meer plekken
planten gaan groeien.
Doe vervolgens met elkaar de Zwerfvuil Bingo. (zie afbeelding op volgende pagina )
Wandelen langs het kerkgebouw en zoeken naar zwerfvuil. (Bedacht door Dirk de Groot, zwerfinator)
Gebed:
Goede God, U hebt onze aarde gemaakt. En wij mogen daarop leven.
Vandaag hoorden wij dat de aarde ziek is. En dat dat komt door wat wij, de mensen, doen. We
vervuilen de aarde, en alle gezonde dingen die de aarde nodig heeft gebruiken wij voor onszelf.
We zorgen niet goed voor de aarde, de planten en dieren en mensen.
En daarom bidden we:
Help ons om te bedenken hoe wij de aarde beter kunnen maken. En help ons om dat dan ook te gaan
doen. We bidden om wijsheid voor mensen die leiding geven, in de regering, in grote bedrijven en in
de wetenschap. We hopen dat deze mensen hard hun best zullen doen om de aarde beter te maken.
En we bidden dat iedereen die zich inzet voor onze aarde gehoord en gezien zal worden. Ook de
klimaatpelgrims die dit weekend in Apeldoorn verblijven.
Help ons lieve God,
Amen.

Klimaatbrief Gewoon gaan!
Klimaatbrief aan de gelovigen om samen in beweging te komen voor (het herstel
van) Gods schepping.
Terwijl overheden er naar streven om van de pandemie te herstellen en leiders zich voorbereiden op
de klimaatbesprekingen van de VN-Klimaattop in november, zetten wij onze stem middels de
klimaatpetitie in om regeringsleiders op te roepen om zich sterk te maken voor een duurzame
toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Een eerlijk beleid waarbij de (financiële)
steun aan de armste landen ter wereld verhoogd wordt, de lasten van de kwetsbaren worden verlicht,
er geïnvesteerd wordt in groen herstel en schone energie op zo’n manier dat niemand zal
achterblijven.

God heeft ons de aarde gegeven om te bewerken en te bewaken. God, de gever van het leven,
heeft een zee en aarde vol leven geschapen. Een groot scala aan dieren, planten, vruchten, zaden en
kleuren zijn prachtig gecreëerd. Alle organismen op aarde zijn van betekenis tot elkaar, gemaakt in
een onderling afhankelijk ecosysteem waarin ze allemaal hun eigen rol hebben. God zag dat het goed
was.
Maar het bleef niet goed. De onderlinge verbindingen tussen God, de mens en de schepping werden
verbroken. Onze westerse levensstijl doet onrecht aan mensen, dieren, de natuur en milieu. We zien
grote delen inheemse bossen verdwijnen, oceanen en rivieren vervuilen, een sterke afname van het
aantal dier- en plantensoorten en de kloof tussen arm en rijk neemt nog steeds verder toe. Het zijn de
armsten, de kwetsbare groepen, die extra hard getroffen worden. Door klimaatverandering gaan
oogsten steeds vaker verloren en verliezen velen hun woningen. Ons over-consumeren heeft de
schepping uitgeput en in verdrukking gebracht.
Een leven in evenwicht met de natuur en onze naasten begint bij verbondenheid met Gods liefde.
Verbondenheid creëren we door ons te bezinnen op onze manier van leven, door te genieten van de
tijd en ruimte voor wat er echt toe doet en niet meer te nemen dan wat we nodig hebben. De
verbinding met Gods liefde leert ons onze naaste echt te zien en geeft ons oog voor de armen en
kwetsbaren op de wereld.
Zorgdragen voor de schepping is geen optie. Als gelovigen, levend vanuit de liefde van God, voor
Zijn schepping en alles wat leeft, zien we het zorgdragen voor Zijn schepping niet als een optie, maar
als een opdracht. De opdracht om de ander lief te hebben en tot bloei te laten komen. Zodat
gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid toeneemt en relaties in balans worden gebracht.
We laten als gelovigen onze stem horen ten behoeve van onze familie, vrienden buren en
gemeenschap maar ook voor hen die niet gehoord worden richting onze overheid. Een stem van hoop
en geloof, die zich sterk maakt voor een wereld waar liefde en gerechtigheid zal zegevieren.
We hopen dat u als gelovige individueel of namens uw gemeenschap deze petitie ondertekent, vanuit
uw verlangen om Gods herstel te zien voor deze wereld en vanuit de hoop op een harmonieus
samenleven tussen God, mens, dier, natuur en milieu.
Namens organisaties,
GroeneKerken en Vastenactie

* De klimaatbrief en de petitie ‘Gewoon gaan!’ zijn een initiatief van Vastenactie en GroeneKerken, ondersteund
door diverse milieuorganisaties weergegeven op de website. Inspiratie voor de brief vormde ‘Het Groene
Normaal’ van Alfred Slomp. De petitie is een vertaling van ‘The Global Prayer and Action chain’ van Christian
Aid.

OPEN ENERGIE DAG
Op zondag 3 oktober opent het Energiepunt in Apeldoorn haar deuren voor een Open
Energie Dag. Het Energiepunt aan de Paslaan 1, is dé plek om onafhankelijk advies te krijgen
over het verduurzamen van jouw woning. Of je nu energie wilt besparen of zelf energie wilt
opwekken.
Wat is er te doen tijdens Open Energie Dag?
Tijdens deze open dag kun je kennismaken met interessante gadgets. Met deze gadgets, die
wij gratis te LEEN hebben, kun je metingen in en om huis doen. Bijvoorbeeld het meten van
de hoeveelheid fijnstof in jouw woonkamer of hoeveel stroom elk apparaat in huis verbruikt.
Want hoe duurzaam is het al bij jou thuis? Wat is er nog te verbeteren? Op al deze vragen
kunnen wij jou, met behulp van de gadgets, antwoord geven.
Aan de hand van proefjes met deze gadgets leer je welke mogelijkheden er zijn om jouw huis
te verduurzamen. Zo kom je gelijk te weten waarom sommige punten zo belangrijk zijn voor
een optimaal leefklimaat. En dat veel mogelijkheden met elkaar samenhangen. Wist je
bijvoorbeeld dat als je goed isoleert, de ventilatie nóg belangrijker wordt? Dit klinkt
misschien tegenstrijdig, maar wij zijn er juist om jou daarbij te helpen.
En wat doe je als morgen de cv-ketel kapot gaat? Bij het Energiepunt kijken we samen naar
de beste mogelijkheden, uiteraard met het oog op een duurzame toekomst. Kom langs en
ervaar wat wij voor jou kunnen betekenen.
Voor het hele gezin
Zondag 3 oktober is een middag voor het hele gezin. Test onze LEEN gadgets, alleen of samen
met je kind(eren). Ontdek wat bijvoorbeeld pannenkoeken bakken doet met de
luchtkwaliteit. Pannenkoeken bakken? Jazeker! En deze moeten natuurlijk ook opgegeten
worden! En terwijl jij/jullie nog even door het Energiepunt lopen om de vele verschillende
mogelijkheden te ontdekken, kunnen de kinderen knutselen aan de duurzame knutseltafel.
We zien je graag op 3 oktober tussen 12.00 en 17.00 bij het Energiepunt aan de Paslaan 1 in
Apeldoorn.
Om genoeg afstand te kunnen bewaren tussen de bezoekers en gegarandeerd te zijn van een
plekje, vragen wij je vooraf aan ons te laten weten wanneer en met hoeveel personen wij
jullie kunnen verwachten. Dit kan door ons een mail te sturen aan energiek@apeldoorn.nl,
welk uur: 12.00-13.00 of 13.00-14.00 of 14.00-15.00 of 15.00-16.00 of 16.00-17.00 en met
hoeveel volwassenen en kinderen.
Wat doet Energiepunt?
Gemeente Apeldoorn heeft met het Energiepunt een plek gecreëerd waar de inwoner van
Apeldoorn wordt geholpen met het verduurzamen van zijn/haar woning. Dat verduurzamen
kan op veel verschillende manieren. Energiek Apeldoorn heeft daarvoor een vijf stappenplan
ontwikkeld. Deze stappen zijn makkelijk te volgen en zorgen ervoor dat je niets in huis
overslaat. Je kunt natuurlijk zelf bepalen hoe ver je gaat met het verduurzamen, afhankelijk
van het budget en je uiteindelijke doel. Bij het Energiepunt hebben wij alle opties en
apparaten staan en hangen. Op deze manier kun je direct zien welke mogelijkheden er zijn.
En uiteraard zijn wij altijd aanwezig voor advies!

Volg ons ook!
Volg jij ons al op social media? Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips &
tricks en interessante events op het gebied van een duurzame woning.
Facebook: energiekapeldoorn
Twitter: EnergiekApldrn
Instagram: energiekapeldoorn

___________________________________________________________________________
Note voor redactie niet voor publicatie
Over Apeldoorn Energieneutraal
Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn; er wordt dan evenveel duurzame energie
opgewekt als er wordt gebruikt. In 2030 wil Apeldoorn 28% van de gebruikte energie
duurzaam opwekken. Dit betekent dat Apeldoorn energie moet gaan besparen en moet
investeren in duurzame energie uit zon en wind en andere duurzame bronnen.
Verduurzamen kan de gemeente Apeldoorn niet alleen, dit vraagt een grote inspanning van
iedereen: gemeente, bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke
organisaties.
Lees verder op: https://www.apeldoorn.nl/apeldoorn-energieneutraal
Over Energiek Apeldoorn
Energiek Apeldoorn biedt de inwoners van Apeldoorn onafhankelijk advies ten aanzien van
het verduurzamen van jouw woning. Of je nu energie wilt besparen of zelf energie wilt
opwekken. Je kunt hier terecht voor al je energie- en duurzaamheidsvragen. Wij werken
niet vanuit commercieel belang, maar denken mee met de inwoners van Apeldoorn. Wij
geven een passend advies, waarmee de bewoner aan de slag kan.
www.energiekapeldoorn.nl
Zo dragen we samen bij aan het beleidsdoel ‘Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn’.
Contact
Energiek Apeldoorn
06 -48 43 64 57
energiek@apeldoorn.

