Regeling trouw- en rouwdiensten 2020
Sinds 2006 kent de Hofkerk een regeling en tarieven voor trouw- en rouwdiensten, globaal
gebaseerd op de richtlijn van de landelijke kerk. Deze regeling is iets uitgebreid, namelijk ook van
toepassing op een dankdienst ter gelegenheid van een 40- of 50-jarige huwelijksjubileum, is
aangepast aan de nieuwe zaalindeling van De Klokkenkamp en aan de tarieven 2020.
Toelichting
Onze eigen predikant is aan onze gemeente verbonden, krijgt daarvoor een traktement, en dit soort
diensten behoort tot de normale taken van de predikant. Indien de eigen predikant niet beschikbaar
is en het initiatief voor het aanzoeken van een vervangende predikant bij de kerkenraad ligt 1, draagt
de kerk de daarvoor in aanmerking komende vergoeding.
Een predikant van buiten onze gemeente, die op initiatief van de familie voor een rouw- of
trouwdienst wordt gevraagd, krijgt voor deze dienst eveneens een vergoeding. Het is in dat geval
billijk dat deze vergoeding als zorgbijdrage wordt doorberekend. Het rekenvoorbeeld aan het einde
geeft u een beeld van de gemiddelde kosten die bij trouw- en rouwdiensten worden gemaakt.
Wij menen dat bij het in rekening brengen van huurtarieven het redelijk is rekening te houden met
de vrijwillige bijdrage die betrokkene in de afgelopen drie jaren aan de kerk heeft afgedragen.
Vandaar dat dit in de regeling is meegenomen. Wij realiseren ons heel goed dat die bijdrage altijd
een persoonlijk verantwoordelijkheid is. Voor de een zal een bijdrage van € 10 per maand, dus € 120
per jaar, het uiterste zijn dat kan worden opgebracht, voor de ander zal een bijdrage van bijv. € 100
per maand, dus € 1.200 per jaar, gemakkelijk op te brengen zijn. De enigen die de individuele
bijdragen kennen, zijn de penningmeester in het college van kerkrentmeesters, en de administrateur
van Kerkbalans. Zij behandelen deze gegevens vanzelfsprekend vertrouwelijk.
In het geval van een rouwdienst zullen velen van u een uitvaartverzekering hebben, die vaak voorziet
in een vergoeding van deze kosten. Nabestaanden hoeven zich dan dus geen zorgen te maken over
de dekking van deze rekening en ook niet over de verdere afhandeling, want dat gebeurt doorgaans
via de uitvaartonderneming door de verzekeraar.
Ten slotte: het college van kerkrentmeesters heeft altijd de mogelijkheid om in bijzondere gevallen
van een regeling af te wijken en naar billijkheid te handelen. Dat geldt in het bijzonder voor de minst
draagkrachtigen onder ons. Wij zijn ons er zeer wel van bewust dat die er zijn. Niemand hoeft zich
zorgen te maken dat er iets onredelijks gebeurt. Het college moet dan wel op de hoogte zijn gesteld
van eventuele bijzondere omstandigheden.
Huur Hofkerk
Hofkerk incl. gebruik geluidsinstallatie
Huur ruimten de Klokkenkamp
Drostenzaal (incl. evt. gebruik beamer)
Borgmanzaal
Raesfeltzaal (incl. gebruik geluid)
Ripperdazaal (incl. gebruik geluid)
Raesfelt- + Ripperdazaal (incl. gebruik geluidsinstallatie)
Hemonyplein
De Ontmoeting
Keuken (incl. bestek e.d.)
N.B. Alle huurprijzen gelden per dagdeel

1

€ 350

€ 30
€ 25
€ 50
€ 80
€ 120
€ 40
€ 40
€ 50

dat is het geval bij vakantie, ziekte of studieverlof van de eigen predikant

Kosten externe predikant, de zorgbijdrage (zie Toelichting)
* gesprek(ken) met het a.s. bruidspaar dan wel met de familie van de overledene;
* voorbereiding van de huwelijksdienst of de uitvaartdienst;
* de huwelijksdienst of de uitvaartdienst zelf;
* eventuele reiskosten: 0,24 per km.
Gemiddeld zal de predikant hieraan 10 uur besteden à € 32,50 is € 325.
In mindering te brengen op huur ruimten
Dit betreft de bijdrage van het bruidspaar of bij rouw van de overledene of overleden partner in het
kader van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (Kerkbalans) over de laatste drie jaren. Deze bijdrage wordt
door het college van kerkrentmeesters in mindering gebracht op het gebruik van de Hofkerk en
overige ruimten. Er kan dus maximaal € 795 op het totaalbedrag in mindering worden gebracht: de
som van alle huurtarieven.
Rekenvoorbeelden:
eigen predikant of diens vervanger:
Gebruik Hofkerk, Hemonyplein, Raesfeltzaal en keuken
Stel bijdrage Kerkbalans laatste 3 jaar op € 150 per jaar
Eindbedrag / te betalen
externe predikant:
Gebruik Hofkerk, Hemonyplein, Raesfeltzaal en keuken
Zorgbijdrage
Reiskosten 100 km à 0,24 ct
Stel bijdrage Kerkbalans laatste 3 jaar op € 150 per jaar
Eindbedrag / te betalen
College van kerkrentmeesters
augustus 2019
Vastgesteld door de kleine kerkenraad
28 augustus 2019

€ 560
€ 450
€ 110
€ 560
€ 325
€ 24
€ 909
€ 450
€ 459

Bijlage

Prijslijst Hofkerk en De Klokkenkamp
(bij uitvaarten)
Geldig vanaf 1 januari 2020

Huur zalen en voorzieningen (vermelde tarieven zijn per dagdeel)
Hofkerk

Tarief
€ 350
€ 35
€ 30
€ 80
€ 50

Kerkzaal (incl. gebruik geluidsinstallatie)
Organist
Gebruik laptop en schermen
Presentatie beeld en/of muziek
Kerk-TV (incl. toegang uitzendingen)

De Klokkenkamp
Drostenzaal (incl. evt. gebruik beamer)
Gebruik laptop en/of beamer
Borgmanzaal
Raesfeltzaal (incl. gebruik geluid)
Gebruik laptop en/of beamer
Presentatie beeld en/of muziek
Ripperdazaal (incl. gebruik geluid)
Gebruik laptop en/of beamer
Presentatie beeld en/of muziek
Raesfelt-Ripperdazaal (incl. gebruik geluid)
Herschikking Raesfeltzaal-Ripperdazaal
Gebruik laptop en/of beamer
Presentatie beeld en/of muziek
Hemonyplein
Keuken (gebruik incl. bestek e.d.)
De Ontmoeting (bij gebruik als rouwcentrum)

€ 25
€ 20
€ 25
€ 50
€ 20
€ 70
€ 80
€ 20
€ 70
€ 120
€ 40
€ 20
€ 70
€ 40
€ 50
€ 40

Liturgie per A4 (dubbelzijdig bedrukt)
muziek, film en/of foto’s op USB-stick tijdig aanleveren
in resp. mp3-, mp4- en/of PowerPoint-format
indien ter plaatse een presentatie moet worden gemaakt

€

€

0,25

25

Consumpties
Koffie/thee (per kop/glas)
Frisdrank
Wijn (per glas)
Bier (per flesje 30 cl)
Belegde broodjes (per stuk)
Gesorteerde broodjes (per stuk)
Gesorteerde luxe broodjes (per stuk)
Krentenbollen (per stuk)
Krentewegge (per plak)
Cake/koek (per plak)
Soep (per kop)

€ 1,95
€ 1,95
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,75
€ 1,85
prijs op aanvraag
€ 1,75
€ 1,85
€ 0,85
€ 3,50

(versie: 3/12/19)

