
              

                    

 
 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de kerk of diensten van de kerk wordt daarvoor  een 
vergoeding gevraagd. 

A. Lokaliteiten te Sondel /Nijemirdum voor vergaderingen e.d. € 35,-- per dagdeel 
B. Kerk voor bijvoorbeeld concerten:  € 200,-- per avond (incl. 1 repetitieavond) 
C. Kerk voor bijvoorbeeld  extra repetitie € 50,-- per avond 

 
D. Huwelijk niet – gemeenteleden          (geldt ook voor gebruik kerk als trouwlocatie burgerlijk huwelijk)              

Huur kerk € 200,--. Een geluidsopname kost € 15,00.  Een eventuele beeldregistratie kost € 175,00. 
Te betalen aan het college van kerkrentmeesters. Men dient zelf de predikant (eigen tarief), de koster 
(€ 75,00) en eventueel de organist (€ 75,00) te betalen.  
  

E. Huwelijk gemeenteleden (geldt ook voor gebruik kerk als trouwlocatie burgerlijk huwelijk)         
Geen huur kerk.  Een geluidsopname kost € 15,00. Een eventuele beeldregistratie kost € 175,00.  
De koster (€ 75,00) en eventueel de organist (€ 75,00) dient men zelf te betalen. 
Voor de eigen predikanten worden geen kosten in rekening gebracht. 
Wil men een andere predikant, dan dient men die zelf te betalen. 
Tijdens de huwelijksdienst wordt er een collecte gehouden.  Dit is een “diaconiecollecte”.  Het 
bruidspaar kan,  als het dat wenst, aan de diaconie voorstellen voor welk “goede doel” de diaconie dit 
zal bestemmen.    

 
F. Overlijden gemeenteleden 

Voor de organist en koster zijn er de volgende kosten.  Elk € 75,00.  
Een eventuele beeldregistratie incl. kosten cameraman kost € 175,00 
De penningmeester van de begrafenisvereniging betaalt hen en rekent af met de nabestaanden. 
De bode zorgt er voor dat de gegevens van de koster en organist bij de penningmeester komen. 

             Het college van kerkrentmeesters brengt de volgende kosten in rekening: 
a. Huur kerk     € 200,--              b. Predikant     € 600,-- 

             Van deze € 800,-- wordt de vrijwillige bijdrage van de laatste 4 jaar afgetrokken.  
Dit geldt ook voor “oud-gemeenteleden” die op hoge leeftijd naar elders zijn vertrokken. Is die bijdrage 
per jaar € 200,-- of meer per persoon  geweest, dan  volgt er geen nota. 
Is de bijdrage per jaar minder dan € 200,-- geweest, dan volgt er een verrekening van het verschil. 
Voor studerende of inwonende kinderen (zonder eigen inkomen) worden geen huur kerk en vergoeding 
predikant in rekening gebracht.   
Voor gemeenteleden, die pas onze gemeente wonen en nog geen jaarlijkse kerkelijke bijdrage hebben 
kunnen betalen, geldt een ander tarief. (50% = € 400,00) 
 

G. Overlijden niet – gemeenteleden 
De volgende kosten worden in rekening gebracht:  
a. huur kerk    €  200,-- d.  beeldregistratie €   175,-- Voor opname. 
b. organist(e)    €    75,--            e   geluidopname €    15,-- ( voor cd of usb-stick) 
c. koster   €    75,-- 
De penningmeester van de begrafenisvereniging  betaalt bovengenoemde kosten en rekent later af 
met de nabestaanden. De bode zorgt er voor dat de gegevens van de koster en organist bij de 
penningmeester komen. 

      
De volgende kosten worden in rekening gebracht door de begraafplaatsen 

 
A. Kosten van het graf delven Enkel graf € 550,-- Vanaf 2023   € 650,--  Vanaf 2025 € 750,--                  

Tarieven van een dubbel diep graf € 150,-- hoger 
B. Urnenmuur   Een nis voor 2 urnen voor een periode van 20 jaar € 1.200,--   

             Verlening voor een periode van 10 jaar, incl. grafrechten € 600,-- 
Iemand buiten onze dorpen kan een plek in de urnenmuur kopen, mits 
men binnen de familie een graf bezit te Sondel of Oudemirdum 

C. Graven    Koop:      € 500,-- enkel graf       € 700,-- dubbeldiep graf 
Huur algemeen graf voor 15 jaar incl. grafrechten € 400,-- 

D. Jaarlijkse kosten voor onderhoud  € 17,50 per graf. Vanaf 2025 € 20,--. Elke 5 jaar een verhoging. 
E. Overboekingen van een grafbewijs  binnen de familie     € 25,-- 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de beheerders van de gebouwen en begraafplaatsen  en bij H. Smink, 
voorzitter  van het college van kerkrentmeesters. 

Huur gebouwen 
en andere kerkelijke vergoedingen 

vanaf 1 mei 2021  
 


