GroeneKerken: denken en doen
I

PgL wil zuinig omgaan met
de bronnen van het leven

.;.

LEIDEN - De Protestantse gemeente
Bij de werkgroep GroeneKerken zijn alle geloofsgemeenschappen binnen de .
PgL actief betrokken. Oat is het aanspreekpunt naar buiten en daar warden
Leiden (Pgl) heeft gekozen voor een
structure le en gefaseerde aanpakom
besluiten voorbereid (Foto: pr).
het denken en doen te vergroenen
e oecumemsc e ge oo sgemeen- · inkoop en kosten, de ontwikkeom zodoende zuinig om te gaan met
schap de Merenwijk, het mstellen
ling van het energieverbruik over
de bronnen van het !even. Cent van
van de Commissie GroeneHoog2011-2015, de energiebalans, de
Vliet, de voorzitter van de werkgroep
landseKerk door de Leidse Binbesparingen en de energie-opwekGroeneKerken van de Pgl, vertelt:
"We zijn begonnen met het beschrij- · nenstadsgemeente waarin ook de
king in beeld gebracht.
Leidse Studenten Ekklesia is ver"Uit de rapporten blijkt dat . de
ven van de actuele situatie bij de vier
kerkgebouwen die de Pgl ,beheert. - tegenwoordigd, het organiseren
inkoop van energie bij de PgL
Op basis daarvan heeft Energieklei- van een 'groene' maaltijdbijeenhonderd procent duurzaam is",
den energierapporten opgesteld met komst door Zuid-West, waarbij de , verhaalt van Vliet trots. "De werkconcrete voorstellen. In de begro- huiskok de ingredienten zorgvulgroep gaat op basis van de energieting van 2018 is een bedrag van € dig heeft afgestemd op het thema
rapporten een voorstel maken voor
50.000,-- gereserveerd om de eerste
en een eredienst gewijd aan Ii.et .. het investeren van de € 50.000,stappen te kunnen zetten."
onderwerp door De Marewijk.
, ,1 die hiervoor is gereserveerd." In
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De uitgangspunten voor energieBij de werkgroep GroeneKerken besparing en vergroening zijn:
zijn alle geloofsgemeenschappen gebruik alleen licht en warmte als
binnen. de PgL actief betrokken. het nodig is, doe het dan met een
Dat is het aanspreekpunt naar zo beperkt mogelijk verbruik en
buiten en daar worden besluiten de energie die je daarvoor nodig
voorbereid. Tegelijkertijd zijn er hebt, koop je duurzaam in ofwek
· ook binnen de meeste geloofsge- ,,., je zelf op. Ma ar vcilgens van Vliet:
meenschappen groepen die spe- , '.' Het klinkt eenvoudig, maar de
cifieke onderwerpen bespreken. praktijk van het menselijk han- '
Van Vliet: "Er wordt dus breed _delen is vaak weerbarstig." Deze
nagedacht over onze verantwoor- maand zijn de energierapporten .·
delijkheid voor de schepping." De over de Vredeskerk, Marekerk en (.
r~_sultaten van deze ge~_a chtegang ~ Hooglandse k~rk vers_~hen~1:1- Op.
ZIJn onder andere: een b13eenkomst ., een systemat1sche w13ze z1Jn de
~ver 'God in de superma~k_!=' door / ,_ • • _ • _ -• ,,,.. ......_ • '
0
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de rapporten staan verschillende
technische en bouwkundige voorstellen die om forse investeringen
vragen. Van Vliet: 'Die moeten
nader uitgewerkt worden, maar
het is duidelijk dat ook hier knopen moeten worden doorgehakt
om besparingen te bereiken". •

