
NAAM KERKGEBOUW/ZAAL CATEGORIE

OUDE KERK :  excl. Toeslagen (zie *)
Kerkhaventje

Rouwdienst/ lid

Rouwdienst/geen lid

NIEUWE KERK :  excl. Toeslagen (zie *)
Rouwdienst/ lid

Rouwdienst/geen lid

MARANATHACENTRUM (prijs excl. gebruik beamer)
Kerkzaal ( incl wijkzaal of hal )

wijkzaal

PNIËLKERK (prijzen excl. gebruik beamer)
Kerkzaal ( incl wijkzaal )

wijkzaal

ICHTHUSKERK (prijzen excl. gebruik beamer) :
Rouwdienst Kerkzaal ( incl. Wijkzaal ) / lid**

Rouwdienst Kerkzaal ( incl. Wijkzaal ) / geen lid**

Wijkzaal**
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** Bij condoleance én rouwdienst in Ichthuskerk wordt één maal tarief wijkzaal en één maal tarief kerk incl. wijkzaal in rekening gebracht.

** Bij rouwdient in Ichthuskerk en afsluiting  in Het Anker wordt tarief Ichthuskerk incl. wijkzaal - tarief wijkzaal Ichthuskerk + tarief zaal in Het Anker berekend.

420,00€                     

Cat D

420,00€                     
290,00€                     

Cat D

490,00€                     

255,00€                     

155,00€                     

Voor het reserveren, of het opvragen van nadere informatie, van onderstaande kerkelijke gebouwen dient u contact op te nemen met de 

beheerder/koster van het desbetreffende kerkelijk gebouw (zie contactgegevens op blad 2).

Prijzenoverzicht   Voorstel 01-12-2022

CONDOLEANCE, OPBARINGEN, EN DERGELIJKE PER 1 JANUARI 2023.

VERHUURPRIJZEN GEBRUIK KERKELIJKE GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN ROUWDIENSTEN, 

Cat D

420,00€                     
420,00€                     

610,00€                     

Cat D

610,00€                     

Cat D

420,00€                     

*Bij een rouwdienst in de Nieuwe Kerk met afsluiting in Het Anker zal voor leden een aangepast tarief ad € 175,-- voor Golfslagzaal gelden.
610,00€                     

*Bij een rouwdienst in de Oude  Kerk met afsluiting in het Kerkhaventje zal voor leden een aangepast tarief ad € 175,-- voor het Kerkhaventje gelden.

http://hervormdegemeentekatwijk.nl/


Opbaring extra opbaring Per condoleance

vast bedrag per dag bezoek

ROUWCENTRA (prijzen excl. gebruik beamer):
Het Anker: Golfslagzaal 150,00€                       62,50€                         420,00€                       
Het Anker: Oranjezaal 150,00€                       62,50€                         325,00€                       
Zuidstraat 150,00€                       62,50€                         420,00€                       
Aula Duinrust 

Aula Duinrust met koffiekamer (max. 150 minuten) *

Koffiekamer aula Duinrust *

* Wanneer sprake is van uitloop van de plechtigheid vindt tariefsverhoging plaats voor langer inzet medewerkers en gebruik ruimte

Diversen begrafenissen:

Contactgegeven beheerders / kosters

beheerder kerkelijk centrum Het Anker 06-51917211

koster Nieuwe Kerk 06-53819793

koster Oude Kerk 06-50436006

koster Maranathacentrum 06-47300033

koster Pniëlkerk 06-47300033

koster Ichthuskerk 06-51340150

beheerder / beheerster Aula Duinrust
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540,00€                     

110,00€                     Tarief voor gebruik streaming

540,00€                     

270,00€                     

dhr. A. Varkevisser

150,00€                                         

lichaam" zonder opbaring 

Gebruik t.b.v. "verzorgen

Tarief voor het op verzoek  luiden van kerkklokken bij een begrafenis  (wanneer één van onze eigen kerkelijke gebouwen betrokken is bij de  begrafenis, voor 

dienst zelf of koffie na de begrafenis, worden geen kosten in rekening gebracht). 65,00€                       
Tarief voor gebruik van beamer in kerkelijk centrum Het Anker en Aula Duinrust (voor begrafenissen in de Ichthuskerk of Maranathacentrum worden vooralsnog 

geen beamerdiensten aangeboden). 130,00€                     

Wanneer voorafgaand aan de rouwdienst/dankdienst condoleance plaats vindt geldt een tariefsverhoging voor langer inzet medewerkers en gebruik ruimte.

125,00€                     

130,00€                     
* Als Aula Duinrust wordt gehuurd in combinatie met een andere tot onze kerk behorende accommodatie (voor koffie, e.d.) geldt totaalprijs

dhr. P. van Duijvenbode

Rouwdienst

420,00€                     
325,00€                     
420,00€                     
440,00€                     

dhr. E. Harrison

dhr. D. Hoek

dhr. D. Messemaker

dhr. A. Varkevisser

Het tarief voor zaalhuur in alle gebouwen bij condoleances is inclusief de inzet van 2 personeelsleden; indien extra inzet benodigd is wordt een toeslag van € 37,50 per uur per 
personeelslid berekend.

en/of condoleance


