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Noodzakelijke bezuinigingsmaat-
regelen energieverbruik 
 
Je kunt geen krant openslaan of radio/TV 
aanzetten of er komt wel een bericht 
voorbij over de stijgende energietarie-
ven. Iedereen heeft er mee te maken, 
ook onze parochie. Onlangs hebben we 
van Energie voor Kerken, die de geza-
menlijke inkoop van energie voor veel 
kerken en ook de onze regelt, een brief 
gekregen met daarin de nieuwe tarieven 
voor gas en elektriciteit. Tijdens de 
laatste bestuursvergadering hebben we 
besproken wat dat gaat betekenen voor 
de energierekening van onze parochie. 
 
Om het goed te kunnen vergelijken is 
het jaar 2019 (geen coronajaar) als 
uitgangspunt genomen. ln dat jaar 
betaalde onze parochie, voor onze ker-
ken en pastorieën, circa € 32.000,- aan 
energiekosten. Voor de komende periode 
zou dat, met gelijkblijvende verbruiken, 
op kunnen lopen naar een rekening van 
circa € 180.000,-. Dat kunnen we ons 
niet veroorloven. We ontkomen er daar-
om niet aan om een aantal maatregelen 
te nemen. 
 
In principe willen we overgaan tot het 
volgende: 

1. Invoeren van een 'vakantierooster' 
vanaf het eerste weekend in november 
(5/6 nov) tot 1 april. Dat houdt in twee 
vieringen in een weekend, één op zater-
dag en één op zondag, met uitzondering 
van Kerst (voor die dagen blijft het roos-
ter zoals het nu is). Hiervoor zal een 
rooster gemaakt worden dat in Rots en 
Bron en op de website gepubliceerd 
wordt. Uitvaarten blijven uiteraard in 
eigen kerk. 
 
2. Doordeweekse vieringen Winschoten 
en Sappemeer vinden in de parochiezaal 
plaats. 
 
3. Kerk: maximumtemperatuur verlagen 
met twee graden en kachel niet onnodig 
laten branden. 
 
4. Pastorie/parochiehuis: maximum tem-
peratuur verlagen met twee graden en 
gebruikers (werkgroepen en dergelijke) 
worden gevraagd om er op te letten dat 
de verwarming niet onnodig brandt. 
 
Uiteraard juicht het bestuur het toe als 
locaties meer mogelijkheden zien en 
meer maatregelen willen nemen om te 
bezuinigen op gas/elektra. Hoe minder 
hiervoor uitgegeven wordt des te beter. 
Dit zijn geen leuke aanpassingen en we 
zouden ze liever achterwege laten, maar 
we moeten er met zijn allen, bestuur, 
locatieraden, werkgroepen en parochia-
nen, de schouders onder zetten om deze 
tegenvaller op de begroting zoveel mo-
gelijk te beperken. 
 
We hebben als parochie de coronacrisis 
weten te overleven, deze energiecrisis 
moeten we toch ook samen te boven 
kunnen komen. Daarom hopen we op  
ieders begrip, steun en medewerking!! 
 
Het parochiebestuur 


