
 
 
 

Tarievenlijst geloofsgemeenschap H. Willibrord te Vilsteren voor 2017 
 

Omschrijving 
 

Leden GG** 
 

Niet-leden GG 

Stipendium: 

 Weekend/door de week 

 
€    8,-- 

 
€     8,-- 

Huwelijksmis/Jubileummis: 

 Door de week exclusief bloemen* 

 Zaterdag in overleg met voorganger 

 Verzorging bloemen zonder aanschaf 

 Koor 

 Dirigent 

 
€ 275,-- 
€ 350,-- 
€  40,-- 
€   50,-- 
€   50,-- 

 
€ 400,-- 
€ 550,-- 
€   60,-- 
 € 100,-- 
€   75,-- 

Uitvaart: 

 Gezongen uitvaart/begrafenis met avondwake 

 Gezongen uitvaart/begrafenis zonder avondwake 

 Gezongen uitvaart/crematie met avondwake (zonder 
begeleiding naar crematorium) 

 Gezongen uitvaart/crematie zonder avondwake (zonder 
begeleiding naar crematorium) 

 Alleen kerkhof met pastor 

 
€ 360,-- 
€ 230,-- 
€ 450,-- 

 
€ 320,-- 

 
€ 135,-- 

 
€  500,-- 
€  335,-- 
€  575,-- 

 
€  420,-- 

 
€  215,-- 

 

Kerkhof/Grafrechten: 

 Grafdelven 

 Volwassenen: 
1e inleg/onderhoud kerkhof voor een periode van 20 jaar 
2e inleg/onderhoud kerkhof per jaar tot opnieuw 10 of 20 jaar 
verlenging voor 10 jaar 

 Kinderen vanaf 4 t/m 17 jaar: 
inleg/onderhoud kerkhof voor een periode van 20 jaar 
verlenging per 10 jaar 

 Kinderen t/m 4 jaar: 
inleg/onderhoud kerkhof voor een periode van 20 jaar 
verlenging per 10 jaar 

Kerkhof/Grafrechten urnengraf: 

 Grafdelven 

 Volwassenen: 
1e inleg/onderhoud voor een periode van 20 jaar 
2e inleg/onderhoud kerkhof per jaar tot opnieuw 10 of 20 jaar 
Kinderen vanaf 4 t/m 17 jaar: 
inleg/onderhoud voor een periode van 20 jaar 

 Kinderen t/m 4 jaar: 
inleg/onderhoud voor een periode van 20 jaar 

 
€ 335,-- 

 
€ 725,-- 
€   35,-- 
€ 350,-- 

 
€ 350,-- 
€ 275,-- 

 
€ 200,-- 
€ 175,-- 

 
 

       €   50,--    
€ 675,-- 
€   35,-- 

 
€ 350,-- 

 
€  220,-- 

 
€ 360,-- 

 
* Dit bedrag is exclusief bloemen en de verzorging van deze bloemen. Er is een werkgroep “bloemversiering” 

die de kerkversiering graag voor u regelt. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw 
Susan Koekkoek, tel. 06 12359776. 

** GG = Geloofsgemeenschap 



 

 
 
 
 

Omschrijving Leden GG Niet leden GG 

Gebruik kerkgebouw: 

 Kerk is voor kerkelijke activiteiten te huur 
(overleg altijd met de locatieraad voor welk doel) 

 Huur per dagdeel (ochtend/middag/avond) 

 Gebruik orgel en/of piano 

 Indien nodig verwarming 

 
 
 

€ 350,-- 
€   50,-- 
€   50,-- 

 
 
 

€ 350,-- 
€   50,-- 
€   50,-- 

Abonnement parochieblad: 

 Parochiaan binnen de wijk 

 Niet-parochiaan binnen de wijk 

 Parochiaan met verzending per post 

 Niet-parochiaan met verzending per post 
 
 

 
Gratis 

€  10,00 
Portikosten 

€  22,50 
 
 

 

 
 
Leden Geloofsgemeenschap 
Leden zijn die personen die ingeschreven staan in het ledenregister van onze kerk. 
In alle niet voorziene zaken beslist de locatieraad. 
Goedgekeurd in de vergadering van de locatieraad op 12-12-2016. 
De nieuwe tarieven worden van kracht per 1 januari 2017. 
 
 
 
Yvonne Herbrink-Markink, 
secretaris 
13 december 2016 
 


