
 Wilt u (verder) aan de slag met duurzaamheid in uw kerkelijke gemeente?
 Vindt u het belangrijk dat jongeren een actieve rol hebben in uw kerk?
 

   Twee keer “JA”? 
   Doe dan mee met het project “Jongeren, Geloof en Duurzaamheid!”    En laat jongeren aan de slag gaan met duurzaamheid in uw gemeente.




• Jongeren als ambassadeurs van duurzaamheid in uw gemeente
• Verminder uw energiekosten door eenvoudige energiebesparende maatregelen
• Aan de slag met gemeenteleden over rentmeesterschap
• Ontvang een financiële bijdrage om activiteiten te organiseren
• Een programma op maat!

 Jongeren, Geloof 
en Duurzaamheid



Aanleiding
Het project ‘Jongeren, Geloof en Duurzaamheid’ (JGD) stimuleert 
kerkelijke gemeenten om het energiegebruik in hun gebouwen 
omlaag te brengen en individuele gemeenteleden om duurzamer 
om te gaan met energie, milieu en mensen. Het project wordt 
(uit)gedragen door kerkelijke jongeren, omdat zij uitstekende 
ambassadeurs kunnen zijn. JGD bestaat uit een begeleidingstra-
ject waarin de jongeren actief aan de slag gaan met klimaat en 
duurzaamheid in hun gemeente.

Jongeren zijn zich in toenemende mate bewust van de urgentie 
van het klimaatprobleem. Als er geen actie ondernomen wordt om 
onze CO2- uitstoot te verminderen, krijgen zij en hun kinderen te 
maken met de ernstige gevolgen van het veranderende klimaat. 
Bovendien betalen vooral mensen uit ontwikkelingslanden een 
hoge prijs voor klimaatverandering. JGD biedt jongeren de kans 
om zich, als ‘Changemakers’ binnen hun eigen kerk, concreet in te 
zetten voor een duurzame en eerlijke wereld. 

Doelen van JGD 
•	 Jongeren	de	mogelijkheid	bieden	om	binnen	hun	kerk	actief	aan	

de slag te gaan met duurzaamheid.
•	 Het	verminderen	van	het	energiegebruik	in	kerkgebouwen.
•	 Het	vergroten	van	het	klimaatbewustzijn	in	de	kerkelijke	

gemeenten en concrete manieren voor gemeenteleden om hun 
levensstijl te verduurzamen.

Wie kan er meedoen aan JGD?
Jongeren uit alle kerkgenootschappen, die in hun eigen kerk het 
verschil willen maken, zijn de ruggengraat van Jongeren, Geloof 
en Duurzaamheid. De jongeren zijn:
•	 tussen	de	17	en	35	jaar.
•	 in	staat	tot	inspireren	en	begeleiden.
•	 bereid	om	van	maart	2014	tot	en	met	juni	2014	enkele	uren	per	

week te investeren.

Belangrijke voorwaarde is dat de gemeente de jongere(n) steunt 
bij de uitvoering van het project en dat zij bereid is om reiskosten 
van de trainingsdagen te betalen. Daar staat tegenover dat de 
jongere(n) een rugzakje met geld meekrijgt om activiteiten te 
organiseren.

Training en begeleiding
Tijdens het traineeship zijn er een aantal trainingsdagen waar de 
jongeren aan deelnemen. Tijdens deze dagen geven professionele 
trainers en coaches de deelnemende jongeren een impuls in 
persoonlijke groei en ontwikkeling op het gebied van projectmanage-
ment, effectief samenwerken en communiceren. Daarnaast kunnen 
jongeren tijdens het traineeship gebruik maken van het advies van 
verschillende deskundigen.

Belangrijke data
•	 Startweekend,	14-16	maart	2014:	kennismaking,	training,	

inspiratie en opstellen plan.
•	 Check-in	weekend,	16-17	mei	2014:	voortgang,	workshops	en	

nieuwe energie
•	 Slotdag,	28	juni	2014:	presentatie	resultaten	en	feestelijke	

afsluiting

Resultaten tot nu toe
In	2011	gingen	de	eerste	jongeren	van	start	in	hun	eigen	kerk.	 
De deelnemende gemeenten hebben mooie en concrete resulta-
ten geboekt:
•	 het	energieverbruik	ging	omlaag	nadat	uit	energiemetingen	bleek	

waar de besparingsmogelijkheden zaten: verwarming lager, 
zorgen dat de piek van verwarmen niet na de kerkdienst ligt, 
door	één	graag	lager	te	stoken	kan	je	al	8%	besparen.	Sommige	
kerken	behaalden	zelfs	een	besparing	van	30%	(!)

•	 een	verantwoord	inkoopbeleid	van	de	boodschappen	(eerlijke	
koffie,	thee,	suiker,	biologische	avondmaalwijnen,	ecologische	
schoonmaakmiddelen).

•	 bewust	papiergebruik:	dubbelzijdig	printen,	printen	op	kladpapier.
•	 diensten	over	duurzaam	leven

Daarnaast hebben de jongeren verschillende activiteiten georgani-
seerd om de gemeenteleden meer klimaatbewust te maken, zoals 
het meten van de ecologische voetafdruk van individuele leden en 
het geven van advies over hoe ze die kunnen verkleinen.

Meer informatie
JGD staat open voor alle kerkgenootschappen en wordt uitgevoerd 
door Togetthere. Meer informatie? Kijk op www.togetthere.nl of bel/
mail	ons:	030	880	1514	/	info@togetthere.nl	
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