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LOCATIES: 

DE GOEDE HERDER KERK 

H. AUGUSTINUS KERK 

H. GEEST / ST. URBANUS KERK  te BOVENKERK 

ST. URBANUS KERK te OUDERKERK a/d AMSTEL 

TITUS BRANDSMA KERK   

TARIEVEN 2020 

DOOPSEL 

1e COMMUNIE  

 VORMSEL 

HUWELIJK 

UITVAART  
 

                  

 Richtbedragen  voor de volgende vieringen in de eigen kerk, excl. koor, organist en/of pianist     

 DOOPSEL - incl. voorbereiding, pastoor / voorganger en koster en doopkaars € 100,00  

 1
e
  COMMUNIE                       - incl. voorbereiding, pastoor / voorganger en koster en bijdrage materiaal € 50,00  

 VORMSEL - incl. voorbereiding, pastoor / voorganger en koster en bijdrage materiaal € 50,00  

 HUWELIJK  - incl. voorbereiding, pastoor / voorganger en koster € 800,00  

** UITVAART  - incl. voorbereiding, pastoor / voorganger en koster  € 800,00  
     

 MISBOEKJES      

 Eenmalige opmaak kosten  € 50,00  

 Formaat boekje max. 4 x A4  –  omslag in kleurendruk  –  inhoud in zwart/wit druk.      per stuk € 1,00  
     

 PAROCHIE KOOR  incl. dirigent en organist (indien beschikbaar)                                   € 300,00  
       

 GEBRUIK ONTMOETINGSRUIMTE  bij een uitvaart / huwelijk of avondwake (indien beschikbaar) € 150,00  
     

 Overige:    

 MISINTENTIES                                                                                                                                      Richtprijs € 12,50  

 OFFER / DEVOTIE LICHT OF KAARS                                                                                                  Richtprijs € 1,00  
     

 
**   UITVAART: aanvullende info rondom een Uitvaart  

     

 GEBRUIK VAN DE ROUWKAPEL  in eigen kerk  -  1e dag                                                              € 100,00  

 De daaropvolgende dagen                                                                                                             per dag                                                      € 50,00  

 
 

     

 AVONDWAKE  in eigen kerk - incl. voorbereiding en pastoor / voorganger  € 400,00  

 Reductie:        als er een collecte voor misintenties en/of de gemeenschap gehouden wordt € -60,00  

       

 UITVAART        in eigen kerk -  incl. voorbereiding, pastoor / voorganger en koster € 800,00  

                            Pastoor / voorganger na de uitvaartdienst mee naar begraafplaats*/ crematorium  € 100,00  

  Reductie:        bij een kerkbijdrage, actie kerkbalans, of actieve vrijwilliger / vrijwilligster € -200,00  

 Reductie:        als er een collecte voor misintenties en/of de gemeenschap gehouden wordt € -60,00  

                           (*met uitzondering voor de begraafplaats te Bovenkerk of Ouderkerk)    

     

 UITVAART        in de kapel van de begraafplaats of de aula van het crematorium     

                            Pastoor / voorganger en voorbereiding  (dus zonder een dienst in eigen kerk) € 400,00  

 Reductie:         als er een collecte voor misintenties en/of de gemeenschap gehouden wordt € - 60,00  

       

 

 

Voor collecten voor goede doelen wordt geen korting verleend. De kerk heeft wekelijks verse bloemstukken. 
Indien er andere bloemstukken door de nabestaanden gewenst is, dan kan dit geregeld worden via de 
begrafenisondernemer of een bloemist. Deze dienst wordt niet door de parochie aangeboden. Het parochiekoor 
wordt volgens de tarieven berekend, mochten de nabestaanden gebruik willen maken van een ander koor en/of 
andere muzikanten, dan kan dit eveneens geregeld worden via de begrafenisondernemer.  

 


