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Verslag:
Hub opent met te zeggen dat dit het begin is van de Werkgroep Fairtrade. Marianneke Beurskens
heeft op het laatste moment zich alsnog teruggetrokken. Max kon vandaag niet.
We hebben als Pastoraal team en bestuur laatst nog n.a.v. het breed overleg gekeken wat de
Werkgroep nu zou kunnen gaan doen en wat wij hen mee zouden geven. De opdracht is zoals
geformuleerd in het verslag van het Breed Overleg:
- Inventariseren: Vaststellen wat we al doen
- Kijken wat we willen gaan doen
- Kijken wat realistische en haalbaar is.
Hermann stelt meteen de vraag naar wat hij zich moet voorstellen bij Fairtrade Kerk?
Er is bij de uitnodiging een brochure meegestuurd die gaat over Fairtrade kerk. Wil je dat ‘predicaat’
krijgen dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Producten gebruiken met het Fairtrade
logo, publicaties verzorgen, lezingen, aandacht voor Fairtrade en eerlijke en rechtvaardige handel
e.d.
Leo Verbeek geeft aan: Fairtrade kerk is GEEN doel. Waar het om gaat is een
mentaliteitsverandering. De gedachtegang dat je doet wat je zegt en zo de verbinding leggen tussen
onze boodschap die we zo vaak verkondigen in de JK en wat we als gemeenschap daadwerkelijk ook
willen doen. Zie hiervoor het stukje in de JK Jouw kerk van februari 2017.
Tevens biedt het ons mogelijkheden tot verbreding door verbindingen te leggen met:
- Groepen die actief zijn op het terrein van Fairtrade, denk aan FairVenlo, Wereldwinkel,
e.a.
- Verbinding zoeken met Fontys Hogeschool waar omtrent Eerlijke handel colleges plaats
vinden door Joop Karremans.
- Ondernemers die Maatschappelijk Verwantwoord Ondernemen
We hebben vastgesteld op het Breed Overleg dat van de 34 aanwezigen 26 mensen positief stonden
tegenover het initiatief. Dus 25% van de aanwezigen gaf het niet direct aan. Dat kan zijn dat ze het
toen (misschien nu nog, niet weten of helemaal begrijpen wat we bedoelden. Dat bleek ook uit
reacties dat mensen dachten dat ze thuis ook allemaal Fairtrade producten moesten gaan gebruiken
terwijl dat niet de oproep was. Maar als gemeenschap van de Jongerenkerk Venlo kunnen we WEL
zaken gaan oppakken.
Martin Huizinga, welke ook benaderd is om zitting te nemen in de Werkgroep, heeft dit vanwege
drukke werkzaamheden niet gedaan. Maar aan de andere kant, is hij als criticaster er wel duidelijk
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mee bezig. Onlangs zei hij nog tegen Jan Lammerse dat hij de volgende keer zou kijken naar Fairtrade
koffie kopen. Hans kwam hem onlangs tegen bij de Sligro waar hij koffie had gekocht. Het was een
aanbieding. Als hij in plaats van de aanbieding Fairtrade koffie had gekocht dan was hij 8 euro
duurder uit geweest.
Hermann geeft aan, zoals hij dat ook al zei op het Breed Overleg, dat het de zorg van Martin is dat er
elke week, elke zondag koffie en thee is. Maar ook de leden van de gemeenschap hebben hier een
verantwoordelijkheid voor. In de horeca betaald men gewoon 2 euro voor koffie, dan kunnen we in
de Jk toch ook wel 50 eurocent betalen zodat we samen de lasten dragen.
Hub geeft nog aan dat het ook niet alleen de zorg van Martin hoeft te zijn. Het bestuur staat achter
de beweging om langzaam maar zeker de Jongerenkerk Fairtrade te maken. De extra kosten daarmee
gepaard gaande zijn ook hun verantwoordelijkheid en de daarmee extra kosten zijn ook hun
verantwoordelijkheid.
Gerard geeft aan dat je als kerk consequenties moet trekken uit de boodschap.
Het idee is dat we als gemeenschap gestalte geven aan de boodschap die we wekelijks uitdragen.
Met betrekking tot de diverse keurmerken zal Hub een overzicht opnemen in het verslag. (zie bijlage)
Inventarisatie:
Wat doen we al? Of wat gebeurt er al?
- Koffie: we gebruiken nu UTZ-certifed koffie
- Thee: vaak ook al thee met Fairtrade keurmerk
- Reclame; het kastje van de Wereldwinkel in het Voorportaal
- Verbruik stroom; alles in de kerk is voorzien van energiebesparende LED-verlichting
- Papierverbruik: aantal kopieën Jk Jouw kerk is met de helft verminderd
- Aandacht in vieringen gedurende het jaar voor Eerlijke en Rechtvaardige verhoudingen in
de wereld en tussen mensen
- Wereldwinkel minimaal eens, soms twee keer per jaar in de JK op zondagochtenden
- Boekenkast: hergebruik van boeken en vervolgens overschot naar Boeken Steunen
mensen: recycling
- Materialen voor kluswerk in Jk: gebruik van materialen die vaak anders weggegooid
zouden zijn: hout, schroeven, spijkers, werktuig
- Collectes voor Solidaridad de bakermat van Max Havelaar in de Adventstijd voor eerlijke
handel en goede werkomstandigheden voor arbeiders en producenten.
- De laatste keren onkruidbestrijding gedaan met azijn

Wat zouden we nog kunnen doen/waar denken we aan wat eventueel mogelijk is?
Hier hebben we vrij gebrainstormd.
- Nog zuiniger met papier: Hub denkt dan aan niet alle teksten op papier
- Hans geeft aan milieuvriendelijk papier of hergebruiken van papier
- Afwasmiddel: kijken wat milieuvriendelijk is
- Suiker: rietsuiker gaan gebruiken
- Hosties en miswijn als deze er is in Fairtrade
- Bij bijzondere gelegenheden ook gebruik maken van Fairtrade bekers en Fairtrade
roerstaafjes. Of gebruik gaan maken van poselein
- Solidariteitsmaaltijd: geen gebruik meer van plasticborden, bestek e.d.
- Koekjes
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Isolatie van ramen en deuren
Collectes voor andere doelen zoals regenwoud, Wereldnatuurfonds, e.d.
Stimuleren van samen rijden en minder auto gebruik.
Zonnepanelen op het dak van de JK
Nieuwe energiezuinige verwarming in de Jk aanschaffen
Oud plan maar toch: verlaagd plafond in de JK

Opmerkingen die ook nog gemaakt werd: duurzaamheid bepleiten en daar op letten zonder dat het
comfort ten onder gaat. Als je de verwarming bijv. enkele graden lager zet, bespaar je wel maar is het
niet comfortabel meer voor bezoekers. Dus we vinden wel dat mensen zich prettig moeten voelen in
de JK.
Over de dingen die we zouden kunnen doen/ willen doen/ haalbaar zijn of niet praten we de
volgende bijeenkomst verder. Ieder mag daar zo zijn eigen ideeën over vormen.
De volgende bijeenkomst is: DINSDAG 2 MEI OM 19.00 UUR OP ’T GROENEWOLD.
Hub van den Bosch
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