
 

 

Gebruik van de Ontmoetingskerk bij trouw- en afscheidsdiensten 
 
Voor het gebruik van de Ontmoetingskerk dient men contact op te nemen met de koster, die is 
aangewezen als contactpersoon voor trouw- en afscheidsdiensten (zie onderstaand). 
 
De contactpersoon kan aangeven wanneer de kerk beschikbaar is en zorgt ook voor de ondersteuning. 
 
De tarieven zijn afhankelijk van de betrokkenheid bij de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.  
Er worden drie groepen onderscheiden: 
 
A: leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard, die minimaal € 120 per jaar bijdragen en dat 
minstens gedurende drie jaren voorafgaande aan het jaar waarin de trouw- of afscheidsdienst plaatsvindt; 
 
B: leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard, die minder dan € 120 per jaar bijdragen en dat 
minstens gedurende drie jaren voorafgaande aan het jaar waarin de trouw- of afscheidsdienst plaatsvindt; 
 
C: niet-leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard. 
 
Tarieven met ingang van 1 januari 2021:  
        A    B    C 
        €    €    € 
huur kerk (incl. koster en klokluiden *)      75  150  300  
huur kerk (incl. koster en klokluiden**)  175  250  400 
 
inzet van predikant     250  500  500 
 
orgel-begeleiding     135  135   145 
 
liturgieboekjes         25     25     50 
    
gebruik van beeld- en geluidsapparatuur 
(inclusief streamingdienst)     100   100   100 
 
*  tarief indien alleen de kerkelijke bevestiging dan wel alleen de burgerlijke huwelijksvoltrekking in 

de kerk plaatsvindt. 
 
**  tarief indien zowel de kerkelijke bevestiging als de burgerlijke huwelijksvoltrekking in de kerk 

plaatsvindt. 
 
Voor de Veenhuizerkerk geldt een gereduceerd vast tarief van € 150 voor zowel de kerkelijke inzegening als 
de burgerlijke huwelijksvoltrekking. 
 
Leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard hoeven niet te betalen voor een trouwbijbel. 
 
Het is gebruikelijk dat in een trouwdienst wordt gecollecteerd. Deze huwelijkscollecte wordt geschonken 
aan een goed doel, dit in overleg met de predikant. 
 
Indien er een wens is om vooraf en/of na een afscheidsdienst een condoleance te houden in het aan de 
kerk verbonden ontmoetingscentrum De Brink, dan kan de contactpersoon de beheerder van De Brink 
inschakelen om contact op te nemen. 
Dit geldt ook voor een receptie na een kerkelijke bevestiging van het huwelijk en/of een burgerlijke 
huwelijksvoltrekking in de Ontmoetingskerk. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Contact 
 
Adres: 
Middenweg 168 
1702 HE  Heerhugowaard 
Tel.  072-5717000 
Email info@pkn-heerhugowaard.nl  
 
Postadres: 
 Postbus 54 
 1700 AB  Heerhugowaard 
 
Contactpersoon: 
 kosters 
 Mw. D. Hoekstra 
 Tel: 072-5711780 
 Bgg: Mw. X. Brenkman 
 Tel: 072-5716833 
 

  


