
Groene genade 
 

NGK De Pelgrim komt sinds 7 april 2013 samen in Ede. Werkgroep Groene Genade probeert een 

bewustzijn te creëren over rechtvaardigheid binnen Gods schepping. We verbinden verantwoord  

Energiebesparing, zonnepanelen en eerlijke koffie zijn onderwerpen waarmee we niet alleen thuis 

of op het werk mee bezig kunnen zijn. Ook kerken zijn steeds meer bezig met het thema 

'duurzaamheid'. Wat God overvloedig geeft mogen wij dankbaar gebruiken en royaal delen. Hierbij 

willen we recht doen aan zowel onze naaste als Gods schepping. Het gaat dus over sociale en 

ecologische gerechtigheid. Micha 6:8 inspireert ons hierin: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je 

weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg 

te gaan van je God.  

 

NGK De Pelgrim is voortgekomen uit NGK de Proosdijkerk in Ede waar, door de sterke groei van 

die gemeente, de noodzaak ontstond om te splitsen. Een pelgrim is onderweg uit liefde voor zijn 

God. Zo ervaren wij ook samen als pelgrims onderweg te zijn; een gemeenschap die in beweging 

blijft.  

 

Wanneer je als kerk met duurzaamheid en gerechtigheid aan de slag wilt gaan, dan kan je 

verschillende kanten op. Via Fairtrade Gemeente kun je met fairtrade aan de slag, via Tear en Kerk 

in Actie kun je een Groene Kerk worden, en via A Rocha kun je aan de slag met Hart voor de 

Schepping. Wij hebben ervoor gekozen een Groene Kerk te worden. In de landelijke 

Groenekerkenactie worden 6 gebieden onderscheiden waarop stappen kunnen worden gezet: geloof 

en inspiratie; energie en klimaat; schepping en natuur; bewust inkopen doen; geld; beleid en 

aanpak.   

 

Na het oprichten van de werkgroep in 2016 zijn we begonnen op het gebied van geloof en 

inspiratie. Op de afgelopen startzondag van het kerkelijk jaar werd er een workshop georganiseerd 

over de Duurzame Bucketlist en op Michazondag startte een prekenserie van enkele zondagen over 

duurzaamheid. Later dit jaar wordt door een aantal kringen de Micha cursus gevolgd. Verder kijken 

we op het gebied van bewust inkopen naar onze koffie en thee en organiseren we dit jaar een 

kledingruilbeurs. Tot slot wordt er gekeken naar de verbinding tussen 'sociale gerechtigheid' en 

'zending'.  

 

In de volgende edities van IDEAZ lees je meer over hoe onze reis als Groene Kerk verder gaat. 
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