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JONGERENKERK VENLO
Verslag 3e bijeenkomst Werkgroep Fairtrade d.d. 16 mei 2017.
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Gerard Linssen, Max Görtjes, Leo Verbeek, Hermann Flüggen,
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Afwezig:
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Gast:

Moeder Linssen

Verslag:
1:
Welkom
Hub heet ieder welkom. Hans Spee komt wellicht nog!
2:
Verslag vorige vergadering d.d. 2 mei.
n.a.v. de lijst inventarisatie enkele opmerkingen cq. toevoegingen
-

Afwasmiddel en poestmiddelenmilieuvriendelijk. Hub heeft gezocht en er zijn veel
poetsproducten op natuurvriendelijke en ecologische basis. Hub zal er gewoon eens een
aantal milieuvriendelijke middelen zoals o.a. schoonmaakazijn e.d. laten komen en kijken
wat de ervaringen daarmee zijn. Green Care heeft allemaal ecologische poetsmiddelen

-

Energie: hoe groen is de stroom die we afnemen? Hub vraagt dat nog na.

-

Zuiniger met papier en gebruik recycle papier. Hub heeft ook dat op gezocht en besteld
gewoon een paar pakken om zaken uit te proberen en ook in overleg met ’t Groenewold
te kijken wat daar mogelijk is.

-

M.b.t. de vieringen: toch behoorlijke kostenpost. Kunnen we hier stappen inzetten en
dat ook bespreken op het volgende Breed Overleg.
Daarover is ook gesproken in het Pastoraal team en zij gaven aan geef het Pastoraal
Team en de liturgiegroep zoals Taizé, spiritualiteitgroep een opdracht om daar over mee
te denken. Ga ook het gesprek aan met Gé hierover en de gemeenschap maar in die
volgorde. Dus we schrijven een opdracht. Hub zal die rondsturen. We wijzen in dat
schrijven niet alleen op de voordelen maar ook op nadelen: meer werk, meer
stroomverbruik door gebruik beamer (Max heeft het nagezocht: 2. Stroomverbruik van
onze beamer: Mitsubishi WL7200U is maximaal 560 Watt). 3. Stroomverbruik van
een gemiddelde laptop is maximaal 65 Watt.), meer handelingen voorgangers, meer
alertheid verlangt van geluidsmensen e.d. Zie mails hierover.

-

Koffie, suiker
Leo Verbeek zou daar met Martin over praten. Martin is bereid Fairtrade koffie te
proberen. Over suiker heeft Leo het niet gehad. Wel geeft Martin aan, zo vertelt Leo, dat
sinds het vorige Breed Overleg de opbrengst in de potjes voor koffie en thee gestegen is.
1

-

Matzes, hosties, miswijn
Hermann heeft nog geen contact gehad met de zusters maar probeert dat weer
opnieuw. Dat contact is geweest en we maken een afspraak met hen.

-

Gebruik bekertjes en roerstaafjes e.d. bij grote activiteiten in JK
Als de huidige voorraad op is zullen we overstappen op Fairtrade bekertjes en Fairtrade
houten roerstaafjes. Zal ergens komende maanden gebeuren. Blijft gewoon in de
planning staan.

-

Attenties, kerstpakketten e.d.
Dat is een opdracht die we meegeven aan het bestuur.

-

Bij Nieuwjaarsontmoeting, andere feestelijke bijeenkomsten: gebruik maken van
Fairtrade producten. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande.

Breed Overleg op 2 juli
Op het Breed Overleg komt Fairtrade als één van de thema’s aan bod. We praten dan even de
gemeenschap bij over stappen op korte termijn met de vragen die ook wij daarbij hebben.
Ter voorbereiding komt een stukje in de JK Jouw Kerk van juni
Leo en Max werken samen aan een stukje voor de JK Jouw Kerk en Leo doet het woord op het Breed
Overleg.
We gaan de discussie van vorig Breed Overleg niet overdoen maar wel bijpraten van de mensen.
Misschien dat we wel iets kunnen aangeven over gebruik teksten als er reacties zijn van de mensen
betrokken bij het voorgaan en de samenstellers van de vieringen.
3:
PR en publiciteit
Hub vraagt of de verslagen ook naar Pastoraal team en bestuur kunnen. Max geeft aan dat hij op de
website een knop ‘fairtrade’ heeft gemaakt. Daar kunnen ze de verslagen vinden, de keurmerken, de
tekst van Leo ‘practice what you preach’.
Ook de leden van de Werkgroep zijn vernoemd.
4:
Volgende vergadering: woensdag 5 juli 19.30 uur in JK Venlo
Op woensdag 5 juli komen we weer bij elkaar. We bespreken dan:
- Verslag 16 mei
- Breed Overleg 2 juli
- Welke stappen zijn gezet, gaan we zetten? Wat kan in deze bij de Solidariteitsmaaltijd op
(middellange) termijn
- PR naar de gemeenschap
- nieuwe data
Verslag,
Hub

De volgende bijeenkomst is: woensdag 5 juli OM 19.00 UUR JK VENLO
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