
Broeders en zusters, 

Afgelopen donderdag hebben wij op de kerkenraadsvergadering uitgebreid gesproken over de 

torenhoge energieprijzen.  

Wij willen u meenemen in die discussie. Geconstateerd is dat wij niet duizenden maar tienduizenden 

euro’s meer kwijt zullen zijn aan energiekosten. Wij vragen ons af of we dat nog kunnen 

verantwoorden.  Mogen we zulke bedragen uitgeven aan energie. Zijn er niet andere, betere 

bestemmingen voor het geld.  

We zouden een extra bijdrage kunnen vragen van u, maar dan zou het gaan om een behoorlijke  

bijdrage. We zouden kunnen kijken naar nog meer besparingen. Ook daar lopen we tegen grenzen 

aan omdat ons kerkgebouw oud is.   

Er diende zich ook een andere mogelijkheid aan die ons veel meer besparing oplevert. De raad van 

Noorderlicht heeft aangeboden dat we onze diensten in hun gebouw kunnen houden.  

We waarderen het zeer dat Noorderlicht dit aanbiedt.  We willen van dat aanbod gebruikmaken.  

We beseffen heel goed dat voor een deel van onze gemeente dit een moeilijke beslissing is. Ook wij 

als kerkenraad waarderen ons gebouw en voelen ons er echt thuis. 

Dat betekent dat we de maanden januari, februari en maart onze diensten verplaatsen naar 

Noorderlicht. De morgendienst blijft wel gewoon onze eigen dienst, maar dan dus op een andere 

locatie en andere tijd.  

De exacte tijd waarop de diensten plaats zullen vinden zal op later moment via mail en Scipio met u 

gecommuniceerd worden. 

Voor de samenkomsten in de week gaan we zo mogelijk ook gebruik maken van de zalen in 

Noorderlicht. Mocht dat voor een bepaalde samenkomst echt bezwaarlijk zijn dan kan gebruik 

worden gemaakt van onze zalen door de week, maar wel met deze restrictie dat er niet verwarmd zal 

worden.  

In de komende weken zal geïnventariseerd worden hoe dit concreet ingericht kan worden. Via de 

bestuursraad, CvB of de zaalreserveringen zal u hierover geïnformeerd worden in de betreffende 

gevallen. 

We maken een uitzondering voor diensten voorafgaande aan een begrafenis. Die kunnen 

desgewenst gewoon plaatsvinden in onze kerk. Dat geldt ook voor een samenzijn na afloop van de 

begrafenis. In die situaties zal er wel verwarmd worden.   

We beseffen dat onze beslissing vragen oproept. A.s. woensdagavond van 19:00-20:00 uur kunt u 

vragen stellen en met ons in gesprek gaan in de aanbouw van onze kerkzaal. 

Wij hopen op uw begrip en zijn er van overtuigd dat onze gemeente een levende gemeente is die 

uiteindelijk niet afhankelijk is van het gebouw waar ze samenkomt. 


