Hoe organiseer ik een Warmetruienzondag?
In dit document geven we je een aantal tips ter leidraad om een Warmetruienzondag te
organiseren bij jou in de kerk/gemeente. Elke kerk en gemeente is natuurlijk verschillend.
Gebruik wat toepasbaar is voor jouw gemeente en vul eventueel aan waar nodig. Voor je
eigen overzicht raden we je aan om de gehele handleiding door te lezen zodat je goed op de
hoogte bent.
1. WELKE ZONDAG? Kies een zondag waarop je de Warmetruienzondag wil
organiseren. Op vrijdag 2 februari (2018) is de nationale Warmetruiendag. Daarom
geven wij zondag 4 februari als suggestie voor de Warmetruienzondag. Op deze
manier heb je een actualiteit om bij aan te sluiten. Natuurlijk kan het ook een andere
zondag in januari/maart zijn. Als de verwarming nog maar een graad lager kan!
2. WAT WIL JE ORGANISEREN? Bedenk wat je zou willen organiseren tijdens de
Warmetruienzondag. De kern van deze zondag is dat je de kachel in de kerk in
graden naar beneden doet zodat er minder energie nodig is om de kerk te
verwarmen. En daarmee je de co2 uitstoot hiervan vermindert. Maar dat is de
praktische kant. De zondag heeft het meeste effect als je met elkaar ook na gaat
denken over waarom het belangrijk is om hier rekening mee te houden. Zo zou je
bijvoorbeeld ook:
a. Een preek over een groen thema kunnen houden.
b. Bijpassende liederen uitzoeken voor deze dienst.
c. Iemand die persoonlijk iets deelt over hoe hij/zij bezig is met deze thema's.
d. Ook na de dienst zou je nog het een en andere kunnen organiseren.
Zie hiervoor op de website het gedeelte tips voor een warmetruienzondag.
3. WIE IS ER BETROKKEN? Belangrijk is dat je nagaat wie er betrokken is bij het
totstand komen van een dienst/samenkomst en met wie je moet overleggen of wie je
moet informeren? Bijvoorbeeld de predikant, de koster, wellicht de ouderlingen (of
oudsten) en diakenen of een commissie die zich met duurzaamheid bezig houdt.
4. INFORMEER JE KERK/GEMEENTE. Laat de gemeente weten dat de
warmetruienzondag eraan komt. Dit kan je doen door een bericht op de website, in
het kerkblad, facebook en de nieuwsbrief. Laat mensen weten dat het wat kouder
kan zijn in de kerk en vraag ze om een lekkere warme trui mee te nemen om aan te
doen.
5. ZORG VOOR VOLDOENDE EXTRA WARMTE. Wellicht kan je niet iedereen in je
kerk of gemeente op tijd bereiken met het bericht dat ze een warme trui mee moeten
nemen. Zorg voor een paar extra exemplaren of verzamel bij een aantal
vrienden/buren/kennissen/gemeenteleden plaids die je kan uitdelen op de zondag
zelf.

6. HOE KAN DE DIENST ERUIT ZIET? Je organiseert een warmetruienzondag niet
alleen maar voor de leuk. Je wil juist mensen bewust maken van onze invloed op het
klimaat en wat het effect is van veelvuldig verwarmen en de daarbij komende c02
uitstoot. We raden je aan om je predikant (of als je zelf een predikant bent) het
materiaal van de Micha Zondag te laten gebruiken voor de voorbereiding van deze
dienst. Hierin wordt de link gelegd naar zorgen voor Gods schepping vanuit de bijbel
onderbouwd en wordt de link gelegd naar ons praktisch handelen.
7. THUIS VERDER MEE AAN DE SLAG? Organiseer de omgekeerde collecte om
mensen ook te stimuleren om met het thema aan de slag te gaan.

