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Tarieven van trouw- en rouwdiensten (per 1 november 2022) 
Huwelijksdiensten 

Omschrijving bij trouwdiensten Bijzonderheden Tarief 
 

1. Huwelijksinzegeningsdienst in een eigen 
kerkgebouw van de PKA, inclusief predikant, 
organist/pianist, kostersuren en eenvoudige 
papieren liturgie (fotokopie). 

2. Buiten Assen, met medewerking van een Asser 
predikant 

 

Standaard 
 
 
 
Standaard, 
exclusief 
reiskosten 

 

€    350,00 

 

€    175,00 

 

Optie 1: Liturgiepresentatie d.m.v. beamerprojectie of 
beeldschermen, met mogelijkheid om aangeleverde digitale 
foto’s op te nemen in de presentatie 
 

Optie mogelijk  
-Jozefkerk 
-de Bron 
-Opstandingskerk 

 
€   100,00 

Optie 2: Video-opname (met geluid) van de gehele dienst 
met de bestaande apparatuur van het kerkgebouw 
 

Optie mogelijk  
-Jozefkerk 
-de Bron 
-Opstandingskerk 

 
€  100,00 

Optie 3: Rechtstreek uitzenden (streamen) van de dienst via 
het YouTube kanaal van de kerk. 
Alleen mogelijk samen met optie 2. 

Optie mogelijk  
-Jozefkerk 
-de Bron 
-Opstandingskerk 

 
€   50,00 

  

Rouw of uitvaartdiensten 
Omschrijving bij rouw/uitvaartdiensten Bijzonderheden Tarief 

 
Uitvaartdienst in een eigen kerkgebouw van de PKA, 
inclusief predikant/uitvaartteam, organist/pianist, 
kostersuren (max 3) en eenvoudige papieren liturgie 
(fotokopie). 
 

 
Bijdrage conform 
normbedrag * 
 

€   350,00 
 
 

€    0,00 
 

Optie 1: Liturgiepresentatie d.m.v. beamerprojectie of 
beeldschermen, met mogelijkheid om aangeleverde digitale 
foto’s op te nemen in de presentatie. 
 

Optie mogelijk  
-Jozefkerk 
-de Bron 
-Opstandingskerk 

 

€   100,00 

Optie 2: Videopname (met geluid) van de gehele dienst met 
de bestaande apparatuur van het kerkgebouw 
 

Optie mogelijk  
-Jozefkerk 
-de Bron 
-Opstandingskerk 

 
€   100,00 

Optie 3: Rechtstreek uitzenden (streamen) van de dienst via 
het YouTube kanaal van de kerk. 
Alleen mogelijk samen met optie 2. 

Optie mogelijk  
-Jozefkerk 
-de Bron 
-Opstandingskerk 

 
€  50,00 

 

Dienst niet in kerkgebouw van de PKA maar met 
medewerking van PKA-predikant/uitvaartteam exclusief 
reiskosten. 

 € 250,00 
 

 

*) Normbedrag kerkelijke bijdrage van overledene € 350,- (toetsing per pastorale eenheid)  
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Toelichting: 

Genoemde kerkdiensten voor rouw of trouw zonder opties is een vertegenwoordiging van de 
kerkenraad aanwezig en minimaal één koster maar er is geen extra medewerking nodig van beamer 
team/AVO team. De standaard geluidsversterking en -verlichting wordt aangezet door de 
dienstdoende koster. 

Bij alle genoemde opties is medewerking en aanwezigheid noodzakelijk van één of meer leden van 
het betreffende beamer-/AVO team. Met name bij uitvaartdiensten kan het lastig zijn om een 
teamlid beschikbaar te krijgen vanwege de korte termijn tussen vraag en uitvaartdienst. Bij een 
kerkelijke uitvaart zijn drie uur van de koster inbegrepen, 
een uur vooraf, een uur tijdens, en een uur na afloop. 
Meer tijd, bijvoorbeeld voor het klaarzetten op andere uren, wordt in rekening gebracht. 
 
Kosten van condoleance-bijeenkomsten, zoals koffie/thee, broodjes enz., worden 
worden altijd in rekening gebracht. 
 
Voor derden wordt het normale huurtarief berekend: een dagdeel à   € 350,00 
En in voorkomende gevallen: 
kosten predikant         € 250,00 
kosten organist          € 250,00 
 
Wanneer men in een Asser kerkgebouw geen gebruik maakt van de inzet van 
een Asser predikant en/of organist (of hun eventuele vervangers) 
maar deze zelf inschakelt, 
dan komen de hieraan verbonden kosten voor eigen rekening. 
De hierboven genoemde kosten blijven dan ongewijzigd. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters van 6 september 2022. 
 
Goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 24 oktober 2022. 
  

 


