
Groene genade 

Werkgroep Groene Genade van NGK de Pelgrim in Ede probeert een bewustzijn te creëren 

over rechtvaardigheid binnen Gods schepping. We verbinden verantwoord beheer van de 

aarde aan ons geloof in God en onze liefde voor onze medemensen.  

Onze reis als Groene Kerk gaat deze keer over sociale gerechtigheid.Hoort sociale 

gerechtigheid ook thuis in de kerk en bij het christen zijn?Onder de paraplu van 

Zijn koninkrijk vormen begrippen als evangelisatie, discipelschap, sociale actie 

(dienstbaarheid), rechtvaardigheid en ecologische gerechtigheid de baleinen van 

de paraplu. Je kunt het de vijf baleinen van kerk- en christen-zijn’ noemen.  

Binnen de Pelgrim zijn we met een van de baleinen bezig namelijk rechtvaardigheid (sociale 

gerechtigheid). Zo organiseerden een aantal vrouwen uit de gemeente onlangs een 

kledingruilfeestje. Vrouwen uit de kerk mochten maximaal vijf kledingstukken meenemen. 

Nadat iedereen alles bekeken en zo nodig gepast had, was het tijd voor het verdelen van de 

artikelen. Wanneer er meerdere vrouwen interesse hadden in een bepaald kledingstuk, werd 

er een ludieke veiling gehouden. De opbrengst van de veiling ging naar de Schone Kleren 

Campagne, die zich inzet voor rechtvaardigheid.  De overgebleven kleren zijn aan het goede 

doel geschonken. Ook deelden we een informatiepakket uit over het project Schone Kleren. 

Deze leuke actie prikkelde de 

bewustwording over de werkelijke 

verhalen achter het maken van kleding 

en het hergebruiken van kleding. Veel 

kleding wordt door arbeiders onder 

slechte omstandigheden gemaakt, 

waarbij zij nauwelijks de vrijheid en 

mogelijkheid hebben om hun eigen 

(mensen)rechten zeker te stellen. 

Daardoor heeft kleding alles te maken 

met sociale gerechtigheid: de ander 

recht doen in zijn/haar leefomstandigheden. Hier wordt weer een stap gezet in 

bewustwording: welke wereld ligt er achter het kledingstuk dat je koopt?  

Je kunt ook dichtbij aan de slag met sociale gerechtigheid. Zo is er veel eenzaamheid in de 

maatschappij en willen we naar elkaar omzien. Daarom zijn er vanuit de kerk elke 

dinsdagochtend vrijwilligers aanwezig in onze Kapel aanwezig voor een praatje en een kopje 

koffie/thee. Iedereen is welkom. 

Met deze activiteiten zijn we als kerk bezig met sociale gerechtigheid (rechtvaardigheid) in 

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

verder gaat. 
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