
Protestantse Gemeente Wijhe 

Huur Nicolaaskerk 
 

Diensten c.q. verhuur Tarief 

   

1.  Uitvaart  

   

a. rouwdienst eigen gemeentelid in Nicolaaskerk; vast bedrag € 600,– 

  inclusief zorgbijdrage predikant, organist, koster, gebruik kerkgebouw  

b. rouwdienst eigen gemeentelid in aula crematorium of elders € 450,– 

  inclusief zorgbijdrage predikant; exclusief organist; vast bedrag  

  + reiskosten € 0,28 per km P.M.  

c. rouwdienst geen gemeentelid in Nicolaaskerk € 650,– 

  inclusief zorgbijdrage predikant, organist, koster, gebruik kerkgebouw  

d. rouwdienst geen gemeentelid in aula of elders € 450,– 

  inclusief zorgbijdrage predikant; exclusief organist; vast bedrag  

  + reiskosten € 0,28 per km P.M.  

   

2. Huwelijksinzegening  

   

a. gemeentelid in Nicolaaskerk (vast bedrag) € 300,– 

  inclusief koster, organist, gebruik kerkgebouw, zorgbijdrage predikant  

b. gemeentelid in andere kerk onder verantwoordelijkheid andere 

gemeente 

€ 250,– 

  aanvraag ambtshalve predikant: zorgbijdrage predikant  

  + reiskosten predikant € 0,28 per km P.M.  

c. gemeentelid in andere kerk onder verantwoordelijkheid eigen gemeente € 300,– 

  zorgbijdrage predikant; vast bedrag  

  + reiskosten ambtsdragers € 0,28 per km P.M.  

d. geen gemeentelid in Nicolaaskerk onder verantwoordelijkheid  € 500,– 

 onze gemeente  

  inclusief koster, organist, gebruik kerkgebouw, zorgbijdrage predikant  

e. geen gemeentelid in Nicolaaskerk onder verantwoordelijkheid € 350,– 

 onze gemeente  

  inclusief koster, organist, gebruik kerkgebouw, exclusief predikant  

   

3. Verhuur kerkgebouw (Nicolaaskerk) € 300,– 

  (inclusief kosten beheerder, verwarming, schoonmaak)  

  per dagdeel (incidenteel; bijvoorbeeld voor burgerlijke huwelijken)  

   

  per dag € 400,– 

   

  per dagdeel (voor vaste huurders) € 200,– 

   

  gebruik keuken €   35,– 

   

  gebruik schermen €   35,– 

   

4. Catering  

  koffie €      1,– 

  thee €      1,– 

  frisdrank €      1,– 

  bier en alcoholvrij bier €      1,30 

  wijn €      1,50 

 



Toelichting 

Met betrekking tot de kosten onder 1a en 1b geldt dat de vrijwillige kerkelijke bijdrage in de laatste 

drie voorafgaande jaren (actie kerkbalans) rechtstreeks in mindering wordt gebracht op het tarief. 

Er wordt derhalve slechts een rekening gestuurd, indien het saldo van de kerkelijke bijdrage (in de 

drie voorafgaande jaren) lager is dan de kosten. 

Financieel minder draagkrachtigen kunnen zonodig een beroep doen op de diaconie. 

 

College van kerkrentmeesters, 

contactpersoon: Wiebren ten Dam, tel. (0570) 52 17 14; e-mail: w.ten.dam2@kpnplanet.nl; site: 

www.langhuus.nl  

 

Wijhe, oktober 2013 


