
 
Kerkbeheer Hervormde Gemeente Heerde 

Tariefkaart vanaf 1 juli 2022 voor gebruik van de kerk 
Tarieven vastgesteld in de vergadering College van kerkrentmeesters van 8 juni 2022 

 

Trouwdiensten: (inclusief gebruik kerkorgel en inzet koster) 
Indien één of beiden lid is/zijn van de Hervormde Gemeente Heerde   € 225,00  
Indien geen van beiden lid is van de Hervormde Gemeente Heerde  € 325,00  
 
Optioneel: gebruik van de beamer en/of streamen incl. vrijwilliger (starttarief) € 100,00*  
*  Starttarief is inclusief 3 uren ondersteuning (1 uur voorbereiding (inbrengen liturgie), en 

ondersteuning tijdens de dienst) en alleen als er ook een vrijwilliger vanuit het beamteam 
beschikbaar is. Voor een optimale ondersteuning middels de beamers is een richtlijn 
beschikbaar.  
Zie website Hervormd Heerde. 

 
Trouwdiensten verlopen via de eigen wijkpredikant van de Hervormde Gemeente Heerde of voor niet-
leden via de website www.hervormdheerde.nl  of per mail reserveren@hervormdheerde.nl   
 

Rouwdiensten: (inclusief gebruik kerkorgel en inzet koster) 
Indien de overledene lid was van de Hervormde Gemeente Heerde   € 225,00  
Indien de overledene geen lid was van de Hervormde Gemeente Heerde  € 325,00  
 
Optioneel: gebruik van de beamer en/of streamen incl. vrijwilliger (starttarief) € 100,00*  
*  Starttarief is inclusief 3 uren ondersteuning (1 uur voorbereiding (inbrengen liturgie), en 

ondersteuning tijdens de dienst) en alleen als er ook een vrijwilliger vanuit het beamteam 
beschikbaar is. Voor een optimale ondersteuning middels de beamers is een richtlijn 
beschikbaar.  
Zie website Hervormd Heerde. 
   

Voor rouwdiensten is onze koster, Hennie Schuurman, het aanspreekpunt.  
Zij is bereikbaar via 06-10409370.  
 

Evenementen:  
Evenementen moeten in overeenstemming zijn met een passend gebruik van de kerk.  
Dit is ter beoordeling aan het college van kerkrentmeesters. Uw verzoek kunt u sturen naar 
kerkrentmeesters@hervormdheerde.nl 
 
Basistarief voor 1 dagdeel (4 uren), inclusief gebruik kerkorgel/piano en koster  € 395,00  
 
Optioneel:  
Inzet van organist Johanneskerk per dienst     € 85,00  
Aansluitend dagdeel voor op- of afbouwen     € 115,00  
Gebruik koetshuis, kerkelijk bureau of tijdelijk unit, per stuk    € 75,00  
 
Optioneel: gebruik van de beamer en/of streamen incl. vrijwilliger (starttarief) € 100,00*  
*  Starttarief is inclusief 3 uren ondersteuning (1 uur voorbereiding (inbrengen liturgie), en 

ondersteuning tijdens de dienst) en alleen als er ook een vrijwilliger vanuit het beamteam 
beschikbaar is. Voor een optimale ondersteuning middels de beamers is een richtlijn 
beschikbaar.  
Zie website Hervormd Heerde. 
 

https://www.hervormdheerde.nl/prod/contact/beam-streamteam
http://www.hervormdheerde.nl/
mailto:reserveren@hervormdheerde.nl
https://www.hervormdheerde.nl/prod/contact/beam-streamteam
mailto:kerkrentmeesters@hervormdheerde.nl
https://www.hervormdheerde.nl/prod/contact/beam-streamteam

