D van Doopsgezind en Duurzaamheid
Doopsgezinden hebben vanouds de bijbel
van belang geacht voor hun dagelijks
handelen. Daarom nemen zij voor
ontwikkelingssamenwerking vrede,
geweldloosheid en milieu, de opdracht
serieus, die de pas geschapen mens in
Genesis 1 en 2 van God gekregen heeft om
zorg te dragen voor mensen, dieren en
aarde. Deze opdrachten betekenen
verantwoordelijkheid voor duurzaamheid
van de Schepping in al haar facetten. Deze
benadering van de vragen op het terrein
van armoedebestrijding, gerechtigheid en
duurzame ontwikkeling is niet vanzelfsprekend. Zorg voor mensen en voor de
natuur is daarmee niet alleen iets
persoonlijks, maar kan worden gedragen
door en vanuit de plaatselijke gemeente en
binnen de kerkgemeenschap wereldwijd.

Informeer ons! En wij informeren u!
In 2018 is de Stuurgroep Duurzame
Ontwikkeling van de ADS opgegaan in
doopsgezind WereldWerk. Als Werkgroep
vormt ze een kritische en waardevolle
aanvulling op het bestaande hulp- en
vredeswerk van WereldWerk.
Duurzaamheid wil het raakvlak zijn van
mens, economie en aarde, van solidariteit,
rechtvaardige vrede en ecologische
integriteit.

De Werkgroep Duurzame Ontwikkeling
ontvangt graag informatie over initiatieven
van doopsgezinde gemeenten en andere
organisaties op het gebied van duurzaamheid, dichtbij en veraf. Het gaat dan om
initiatieven die illustratief zijn voor het
rentmeesterschap van de mens. Of om het
zien van de noden in de wereld, en er
aandacht aan te besteden. Of om vrede in
het klein en in het groot. En om de heelheid
van de schepping.
Deze informatie sturen wij ter inspiratie
graag door naar andere doopsgezinde
gemeenten.
Wanneer je betrokken bent bij nieuwe
initiatieven op het gebied van
duurzaamheid in je eigen gemeente kun je
altijd advies vragen aan WDO.

Contactgegevens
Amersfoortweg 11
1324 PE Almere
secretariaat@dgwereldwerk.nl
T 036 533 61 07
www.dgwereldwerk.nl
Bijdragen op:
Rekeningnr.: NL27 TRIO 0786 880 333
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te
Deventer o.v.v. WDO

Werkgroep Duurzame Ontwikkeling,
het hoe en waarom
Aan ons allen is de opdracht gegeven
zorg te dragen voor mensen, dieren en
aarde. We zijn immers verantwoordelijk
voor de duurzaamheid van de
Schepping in al haar facetten. Naast een
persoonlijke verantwoordelijkheid kan
deze zorg worden gedragen door en
vanuit de plaatselijke gemeente en
binnen de kerkgemeenschap
wereldwijd. De Werkgroep Duurzame
Ontwikkeling (WDO) wil hieraan haar
bijdrage leveren. WDO is een werkgroep
van doopsgezind WereldWerk, de
hulpwerk- en vredesorganisatie van de
Nederlandse doopsgezinden.
Leefmilieu en gerechtigheid in
economische verhoudingen zijn in het
bijzonder de thema’s van de Werkgroep.
Wat wil WDO?
! WDO streeft naar bezinning op
‘dagelijkse’ keuzen van kerkelijke
gemeenten en van jezelf.
! WDO kijkt concreet naar duurzaamheid
in het leefmilieu.
! WDO streeft naar duurzame verbetering
van de situatie van mensen in regio’s met
opkomende economieën.
! WDO zoekt naar uitwisseling van
inspirerende voorbeelden voor personen
en gemeenten.

Wat betekent dit concreet?

Ontwikkelingssamenwerking:
duurzame ontwikkeling met mensen

WDO steunt:

Leefmilieu: op weg naar menniste groen
Sinds de klimaattop in Parijs (2015) is de
urgentie sterker geworden voor landen om
te investeren in duurzaamheid.

SDO zet zich in voor gerechtigheid in de
internationale economische verhoudingen.
Een belangrijke manier waarop hier
invulling aan gegeven wordt is de 2% actie.

De manier waarop je leeft is van invloed op
de leefomgeving. Aan een duurzaam en
gezond leefmilieu kun je met betrokkenheid
en praktische keuzen bijdragen. Hoe en wat
we consumeren heeft invloed op de
kwaliteit van ons leefmilieu. Naast het
vieren van het leven verdienen ook
dankbaarheid en zorgvuldigheid een plaats.
De negatieve invloed van de mens op het
klimaat, het uitsterven van soorten, het
kappen van regenwouden en de sociaal
economische gevolgen voor mensen, al
deze zaken vragen om bewuste keuzen.
Niet alleen overheden en bedrijven
beïnvloeden de kwaliteit van ons leefmilieu.

2% Actie
De 2% actie is in 1968 ontstaan tijdens de
vierde assemblee van de Wereldraad van
Kerken te Uppsala. Nederlandse
doopsgezinde gemeenten committeerden
zich toen om jaarlijks in hun begroting 2%
van hun inkomsten beschikbaar te stellen.

Namens de doopsgezinde gemeenten
steunt WDO projecten en activiteiten dicht
bij huis, maar ook onder meer het project
'Poverty, wealth and ecology: impact of
economic globalization', van de
Wereldraad van Kerken.

Kerkelijke gemeenten en burgers kunnen
het verschil maken. WDO wil graag de weg
wijzen hoe je als gemeente aan de slag
kunt met de vraag hoe we ’groener’ kunnen
leven. Er is bijvoorbeeld een stappenplan
om het predicaat ‘Groen Kerk’ te krijgen.
De Stichting Oikos, Mennorode en het
broederschapshuis Schoorl bieden al
inspirerende voorbeelden. Ook de
gemeenten kunnen met zogenaamde Earth
Charter diensten, duurzaamheid een
belangrijke plaats geven in de liturgie.

Tegenwoordig houdt WereldWerk
eenmaal per jaar een WDO collecte. Die
is bestemd voor:

• bezinning en bewustwording in
•
•

Nederland van de oorzaken van
armoede wereldwijd.
aandacht vragen voor interdependance,
wederzijdse verantwoordelijkheid,
tussen oost en west en noord en zuid
sponsoring van kleinschalige projecten
van de Wereldraad van Kerken, die
gericht zijn op het doen afnemen van
mechanismen en structuren die
duurzame ontwikkeling van mensen in
regio’s met opkomende economieën
tegenwerken.

De globalisering van economieën verloopt
langs handels- en financiële structuren die
riskeren de kloof tussen arm en rijk te
vergroten en daarmee ook een bedreiging
vormen voor de vrede, rechtvaardigheid en
leefbaarheid.
In 2006 werd door de gezamenlijke kerken
wereldwijd in Porto Alegre, Brazilië,
besloten om plaatselijke kerken aan te
moedigen alternatieven voor de
economische globalisering te ontwikkelen
na te denken over nieuwe en creatieve
manieren waarop de wereldwijde welvaart
kan worden gebruikt om armoede te
verminderen.
Meer eerlijke handel wordt bepleit en
schuldverlichting. Maar ook: verminderen
van belastingontduiking, beschikbaarheid
publieke goederen en diensten, adequate
middelen van bestaan en fatsoenlijk werk,
levengevende landbouw, macht en
imperium, en ecologische schulden.

