€ 250 winnen?
Doe mee met de prijsvraag voor een duurzame Janskerk
Gezocht: voorstellen om onze Janskerkgemeente te verduurzamen, te
‘vergroenen’. Er zijn prijzen voor de beste voorstellen. De hoofdprijs voor de
winnaar is €250, de tweede prijs €100.
Noodklok
Op 1 december luidde de Janskerk de noodklok over het klimaat. Net als 300
andere kerken om minister Wiebes aan te moedigen voor de klimaattop in Polen.
Volgens initiatiefnemer Greenpeace kregen mensen “Letterlijk kippenvel toen ze
de klokken hoorden luiden. In het vér dragende geluid van de kerkklokken klonk
onze zorg over het klimaat mee. Maar het drukte ook hoop uit en actieve
betrokkenheid bij oplossingen.” De belangrijke beslissingen nemen ze in Den Haag
of Brussel. Een ongelooflijk moeilijke klus. Zoals de overgang naar 100% zon- en
windenergie en misschien tijdelijke vervangers van fossiele energie zoals
kernenergie en stikstof en CO2 onder de grond. Den Haag staat echter op de rem.
Nederland is in Europa een achterblijver met slechts weinig harde toezeggingen.
Suggesties
Laten we zelf wat doen, thuis en in de kerk. Misschien geloof je niet zo in
wonderen. Als we elkaar helpen, is er meer mogelijk dan we verwachten. In het
groot of in het klein. Welke goede vormen van verduurzaming zijn mogelijk? Laat
het wonder gebeuren!
Zoals duurzaam omgaan met de gebouwen waarin we ruimtes huren, bij voorbeeld
bij inkopen en gebruik.
Ruimte voor de natuur. De steenwoestijn Utrecht is 's zomers soms een hitte-eiland. Een
steen voor de gevel weghalen en daar een plant neerzetten helpt al wat.

Duurzaam gedrag kan groeien als je ergens de verantwoordelijkheid voor oppakt en
anderen daarin meeneemt. Bij gesprekken over leefstijlen, gezamenlijke
consumpties en drukwerken ontwikkel je duurzame en spirituele relaties.
Menig Janskerkganger peinst over klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan
of heeft kennis van gebouwen, natuur, gedrag en relaties. We maken graag gebruik
van die kennis, kunde en vindingrijkheid.
Doe je mee?
De diaconie heeft een bescheiden fonds voor duurzaamheid. Een deel van het
duurzaamheidfonds besteden we aan het concreet vergroenen van de
Janskerkgemeente. Dat past bij onze manier van kerk willen zijn: zorg dragen voor
de schepping en voor elkaar.
De diaconie en de werkgroep Groene Kerk selecteren en belonen de beste
voorstellen. De selectiecriteria komen nog in de Nieuwsbrief. We ondersteunen het
realiseren van de prijswinnende voorstellen.
Dien je voorstel vóór mei in via diaconie@eug-janskerk.nl. Is het direct te
realiseren of pas op termijn? Wil je er zelf moeite voor doen, een bijdrage leveren?

Hoe haalbaar is het? Wat zijn de investeringen (niet alleen financieel) en wat zijn
de opbrengsten?
Doel
Het doel van de prijsvraag is de spirituele dorst in Janskerkgemeente te lessen m.b.v.
ecologische vernieuwing.
De jury
Deze bestaat uit 3 leden van de diaconie en werkgroep groene kerk. Haar taken zijn:
•

Voorstellen ontvangen, met berichten van ontvangst reageren, selectiecriteria
toepassen op de voorstellen, juryrapport opstellen en prijzen aan prijswinnaars
uitreiken op feestelijke bijeenkomst.

•

Interessante voorstellen zoeken, rijk aan vernieuwende ideeën.

•

De voorstellen bespreken en de sterke en zwakke kanten analyseren.

•

2 voorstellen honoreren (tenzij voldoende kwaliteit ontbreekt).

•

Kritisch kijken. Ook naar zichzelf, bij voorbeeld waken voor “dubbele petten”.

•

Eventueel voorstellers aanmoedigen en helpen om met goede voorstellen te komen.

•

Buiten de jury niet in discussie gaan over de afweging van de voorstellen

Criteria
Voor de beoordeling van de voorstellen gebruikt de jury de volgende criteria.
•

Elk voorstel wordt tijdig op de juiste plek ingediend en bevat:
o

korte bondige omschrijving,

o

helder doel,

o

doelgroep,

o

activiteiten (wat),

o

taakverdeling (wie),

o

fasering (wanneer),

o

resultaat/effect (wat blijft er van over),

o

is goed te communiceren naar Janskerkgemeente,

o

kostenoverzicht, evt. incl. eigen inzet of prijzengeld en bijdragen van
anderen.

•

heeft duidelijke relatie met duurzaamheid.

•

Is vernieuwend, zet niet al lopende activiteit voort.

•

Een (niet verplicht) extra is het hebben van een vliegwielfunctie.

