
Groene Kerk, wat is dat? 

 

In veel geloofsgemeenschappen 

vindt men dat groen en duurzaam 
bij geloven en kerk zijn horen. Om 

geloofsgemeenschappen te helpen 

groen en duurzaam te worden zijn 

Kerk in Actie en Tear een ‘Groene 
Kerkenactie’ (GKA) begonnen.  

 

Het doel van de Groene Kerkenactie is “om kerken te helpen een zichtbare, 

positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de 
slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting 

van grondstoffen, milieuvervuiling, aantasting van de waardigheid van mens 

en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de 

transitie met zich mee brengen zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed 

door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol 
spelen voor grote groepen mensen.”  

 

De activiteiten van de GKA richten zich op motivatie, informatie, verbinding en 

uitwisseling. Ze doen dit middels een website (www.groenekerken.nl) en een 
jaarlijkse ‘Groene Kerkendag’.  

Om beginnende kerken op weg te helpen is er op de website een ‘Toolkit’ 

beschikbaar met praktische suggesties op het vlak van:  

- energie & klimaat;  
- omgaan met geld;  

- geloof & inspiratie;  

- schepping & natuur;  

- bewust inkopen;  
- beleid en aanpak.  

 

Ook is er een lijst met sprekers; een breed aanbod van praktische informatie 

en films voor verdieping, workshops, viering, etc.; en een overzichtskaart van 

alle aangesloten kerken. Inmiddels zijn er al meer dan 250 kerken toegetreden 
tot het Groene Kerken netwerk. In Friesland betreft het een tiental kerken, 

waaronder één Doopsgezinde Gemeente: nl. de Doopsgezinde Gemeente 

Drachten/Ureterp. 

 
Kerken kunnen gratis meedoen. Groene Kerk wordt je door je aan te melden 

op de website en ieder jaar minimaal één groene activiteit te ontwikkelen. 

Om groene kerk te zijn is het natuurlijk niet persé nodig je bij de GKA aan te 

sluiten, maar samen ben je sterk door elkaar te motiveren, van elkaar te leren 
en samen activiteiten te ontwikkelen. 
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