
Overzicht tarieven Hervormde Gemeente Vriezenveen 

Hieronder vindt u de tarieven voor 2023 van de Hervormde Gemeente Vriezenveen die betrekking 
hebben op rouw- en trouwdiensten. In alle gevallen waarin deze tarieven niet voorzien, of in geval 
van verschillende meningen en/of interpretatie, zal het College van Kerkrentmeesters beslissen. Ook 
is het College bevoegd, indien noodzakelijk, tariefswijzigingen in de loop van het jaar door te voeren. 
 
Tarieven met betrekking tot rouwdiensten: 
Huur Grote Kerk:   € 534 
Huur Pollenkerk:   € 458 
Huur Aakerk:    € 458 
Huur Westerkerk:   € 458 
Huur Verenigingsgebouw CCK2:  € 458 
Hierbij dient vermeld te worden dat dhr Linker de vaste/standaard organist is. Wordt hiervan 
afgeweken, dan wordt de vervangende organist tegen 50% van het onderstaande tarief doorbelast 
bovenop de standaard organist (ingeval de Hervormde Gemeente Vriezenveen de vervangende 
organist ook moet betalen). 
 
Huur Suite Grote Kerk:   € 196 
Huur Verenigingsgebouw Pollenkerk: € 160 
Huur Verenigingsgebouw Aakerk: € 160 
Huurtarief beamer:   €   67 (zie opmerking hieronder) 
Gebruik keuken CCK2:   € 100 
Kosten organist:   € 154 (zie opmerking hieronder) 
Kosten predikant/pastorale zorg: € 387 (zie opmerking hieronder) 
 
Leden (het gaat hier om de overleden persoon zelf)  van de Hervormde Gemeente Vriezenveen 
betalen 50% van de bovenstaande tarieven, met uitzondering van het tarief Kosten organist en 
Kosten predikant/pastorale zorg.  
 
Met betrekking tot de Huurkosten beamer, hierop is geen gereduceerd tarief van toepassing. Dit 
bedrag moet altijd volledig worden betaald.  
 
Met betrekking tot de kosten van de predikant/pastorale zorg is de volgende regeling van toepassing, 
te weten: 
Van de kosten van € 387 worden de bijdragen actie Kerkbalans van de 4 jaar voor overlijden in 
mindering gebracht (bijdragen gelden per pastorale eenheid).  Wanneer deze bedragen bij elkaar 
meer dan € 387 bedragen, dan wordt er niets in rekening gebracht. 
 
Tarieven met betrekking tot huwelijksdiensten (inclusief predikant en organist): 
Huur Grote Kerk:   € 698 
Huur Pollenkerk:   € 614 
Huur Aakerk:    € 614 
Huur Westerkerk:   € 614 
Huur beamer:    €   67 
 
Leden van de Hervormde Gemeente Vriezenveen betalen 50% van de bovenstaande tarieven, 
behalve voor de huur van de beamer. Hierop is geen gereduceerd tarief van toepassing.  
 
Deze tarieven en regelingen zijn vastgesteld op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters 

van de Hervormde Gemeente Vriezenveen. 


