
Hervormde gemeente Kolderveen en Dinxterveen
1-1-2022        Tarieven

Verhuur kerkgebouw:   €

Huur kerkgebouw per dagdeel 137,50

Huur kerkgebouw voor trouwdienst (voor gemeente leden) 147,50

Huur kerkgebouw voor trouwdienst incl. burgerlijk huwelijk (voor gemeente leden) 299,50

Huur kerkgebouw voor trouwdienst (voor niet gemeente leden) 299,50

Huur kerkgebouw voor trouwdienst incl. burgerlijk huwelijk (voor niet gemeente leden) 592,50

Begrafenis (voor gemeenteleden) 118,00

Begrafenis (voor personen zoals vermeld onder *1) 152,50

Aanwezigheid bij rouw- en trouwdiensten van :

Koster (voor gemeenteleden) 73,50

Koster (voor personen zoals vermeld onder *1) 117,50

Organist en orgel kosten (voor gemeenteleden) 73,50

Organist en orgel kosten (voor personen zoals vermeld onder *1) 117,50

Aaawezigheid koster voor alleen kerkluiden (geen dienst bij begrafenis) 32,50

Verhuur jeugdgebouw:

Huur grote zaal per dagdeel 66,50

Huur kleine zaal per dagdeel 37,50

Condoleren na begrafenis (voor gemeenteleden) 105,00

Condoleren na begrafenis (voor personen zijnde geen gemeenteleden) *1 132,50

Overige tarieven:

Kerkblad: 

Kerkblad (voor gemeenteleden) gratis

Kerkblad (voor niet gemeente leden) per jaar in looproute of digitaal 12,25

Kerkblad (voor niet gemeente leden per post) per jaar 30,50

Collecte munten:

Geel 1,00

Rood 1,50

Groen 2,50

Tarief predikant 

Inhuur predikant (voor personen zoals vermeld onder *1) 58,50 per uur



Begraafplaats te Kolderveen: €

Dubbel graf (30 jaar) gemeenteleden 1.045,00

Dubbel graf (30 jaar) personen zoals vermeld onder *1 4.165,00

Enkel graf (30 jaar) gemeenteleden 525,00

Enkel graf (30 jaar) personen zoals vermeld onder *1 2.085,00

Kindergraf (30 jaar) gemeenteleden 525,00

Kindergraf (30 jaar) personen zoals vermeld onder *1 2.085,00

Urnengraf (30 jaar) gemeenteleden (1 of 2 urnen) 715,00

Urnengraf (30 jaar) personen zoals vermeld onder *1  (1 of 2 urnen) 2.850,00

Colombarium: 

1 nis (1 of 2 urnen,30 jaar) gemeenteleden 1.320,00

1 nis (1 of 2 urnen,30 jaar) voor personen zoals vermeld onder *1                                                                                         4.300,00

Verlenging:

Dubbel graf voor een periode van 10 jaar bij verlenging voor gemeenteleden 425,00

Dubbel graf voor een periode van 10 jaar bij verlenging personen zoals vermeld onder *1 1.700,00

Enkel graf voor een periode van 10 jaar bij verlenging voor gemeenteleden 220,00

Enkel graf voor een periode van 10 jaar bij verlenging personen zoals vermeld onder *1 975,00

Kindergraf voor een periode van 10 jaar bij verlenging voor gemeenteleden 155,00

Kindergraf voor een periode van 10 jaar bij verlenging personen zoals vermeld onder *1                    620,00

Urnengraf voor een periode van 10 jaar bij verlenging voor gemeenteleden 222,50

Urnengraf voor een periode van 10 jaar bij verlenging personen zoals vermeld onder *1           880,00

Colombarium voor een periode van 10 jaar bij verlening voor gemeenteleden 410,00

Colombarium voor een periode van 10 jaar bij verlening personen zoals vermeld onder *1                 1.635,00

Grafonderhoud:

Onderhoud per jaar (maximaal 30 jaar) 100,00

De voorwaarden om te kunnen laten begraven kunt op vragen bij het 
College van Kerkrentmeesters.
Zie de website voor contactgegevens: www.hgkd.nl of mail naar cvk@hgkd.nl.

*1 Dit betreft de volgende personen
Leden van de Protestantse Kerk in Nederland kunnen na hun overlijden op de begraafplaats
bij de Hervormde kerk te Kolderveen worden begraven, indien zij:
-familieleden  tot in de eerste graad hebben doen begraven op de begraafplaats te
Kolderveen Of
-gedurende tenminste 10 jaar in de Hervormde gemeente te Kolder- en Dinxterveen gewoond   
hebben en lid geweest zijn van deze gemeente.  

 Een ieder die niet valt onder de termen zoals bedoeld hierboven,       
zijn uitgesloten van het recht tot het doen begraven, of begraven worden, 
tenzij men familieleden tot in de eerste graad heeft die leden zijn van de 
Hervormde gemeente te Kolder- en Dinxterveen. 
Onder een ieder in dit artikel vallen deze familieleden en hun partner. 
Dit geldt alleen voor de eerste generatie  van de leden van de  Hervormde gemeente te
Kolder- en Dinxterveen


