
Energiekosten 2023 voor PGO  
 
In de Ontmoeting van november heeft u al kunnen lezen dat het College van Kerkrentmeesters (CvK) 
zich grote zorgen maakt over de nieuwe energieprijzen voor 2023. 
 
De PGO betrekt elektra en gas van het collectief Energie voor Kerken. 
Het bestaande contract loopt af eind december 2022. 
De nieuwe prijzen, die ingaan per 1 januari 2023, zijn bekend en op basis van de verbruikscijfers van 
de afgelopen jaren komen we voor 2023 uit op een verhoging van ca. € 3000,-  voor elektra en  voor 
ca. € 21000,- voor gas. 
 
Totaal een verhoging van € 24000,- per jaar voor ons kerkgebouw met Zalencentrum. 
 
Maatregelen nemen is dus hard nodig. 
De kerkzaal en het Zalencentrum hebben bijna overal enkel glas, geen spouwmuurisolatie en geen 
dak- of vloerisolatie. Op het dak liggen een aantal zonnepanelen. 
 
Er is een werkgroep energiebesparing  PGO gevormd en die is aan de slag gegaan. 
 
 
Wat is er al gedaan? 

• Er is een extra gasmeter geplaatst om het verbruik van kerkzaal en Zalencentrum apart te 
kunnen meten en om te analyseren waar de grootste verbruikers zitten. 

• De meterstanden worden meerdere malen per week opgenomen en in een overzicht gezet. 
Doel: analyseren wat de grote verbruikers zijn en bekijken of genomen maatregelen effect 
hebben. 

• In de kerkzaal is een elektronische thermostaat geplaatst waarmee het eenvoudig is om het 
verwarmings- en afkoelingstraject  te bekijken. 
Hiermee kan het stookgedrag worden aangepast. 

• De temperatuur in de kerkzaal is al verlaagd en kan misschien nog verder naar beneden. 

• Er wordt minimaal geventileerd. In zaal 1 en kerkzaal zijn CO2 meters opgehangen. 
Deze geven aan als er onvoldoende geventileerd  wordt. 
Beheerder, kosters en gebruikers worden hierover geïnformeerd. 

• De deuren, met name de buitendeuren, en ramen blijven zo veel mogelijk dicht. 
Op diverse plaatsen komen tekstbordjes om iedereen hierop te attenderen. 

• De temperaturen in de zalen zullen zo laag mogelijk, maar wel comfortabel worden 
gehouden. 

 
Waar kijken we verder naar? 
Onderzoek is in gang gezet naar mogelijkheden van: 

• Isolatieglas in kerkzaal en zalencentrum. 

• Spouwmuurisolatie voor kerkzaal en zalencentrum. 

• Dakisolatie voor kerkzaal. 

• Extra zonnepanelen op kerkzaal. 

• Sluipverbruik beperken 

• Warmwatervoorziening verbeteren. 
Als deze maartregelen worden genomen moeten ze bijdragen aan duurzaamheid en toekomst 
bestendigheid en bij voorkeur geen extra onderhoud geven. 
 
 
 



Verder nog: 

• Subsidies. 

• In overleg met andere kerken kijken naar gezamenlijk gebruik van kerk of zalen. 
 
Wat betekent dit voor u? 

• Blijf gerust naar de kerk of het Zalencentrum komen, maar kleedt u wat warmer aan. 
Het wordt niet echt ijskoud. 

• Deuren zijn vaker dicht. Dat is minder uitnodigend, maar weet dat u welkom bent. 

• Gebruikers zullen door de beheerder gevraagd worden om in de gunstigst te verwarmen zaal 
te gaan zitten. 

• Zijn er vergaderingen of activiteiten in een kleine groep, overweeg dan om dat bij iemand 
thuis te doen. 

• Op enig moment zal u misschien gevraagd worden om een extra financiële bijdrage. 
 
 
Heeft u vragen of suggesties, laat het ons weten. Bij voorkeur per mail naar: 
cvk@protgemoudewater.nl,  werkgroepleden persoonlijk aanspreken kan natuurlijk ook. 
 
Werkgroep energiebesparing PGO,   namens het CvK, 
Cor van dijk 
Peter Schippers 
Arjan Groeneweg 
Jaap Swijnenburg 
Henk Maaijen 
Cor van der Neut 
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