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Kosten PKN trouw- en rouwdiensten in Open Hof Ommoord 
 

Historie en doel 

In dit document zal nader worden ingegaan op de kosten, die berekend worden, bij de PKN  trouw- en rouwdiensten 

in Open Hof Ommoord. 

Zegenen van huwelijken en andere levensverbintenissen in Open Hof Ommoord 

1. Voor het zegenen van een huwelijk of andere levensverbintenis in Open Hof Ommoord wordt voor een 

gemeentelid een gereduceerd tarief berekend. 

2. Dit gereduceerde dagdeel tarief is gebaseerd op: 

a. De kerkzaal; 

b. De Vredeszaal; 

c. Het Stiltecentrum; 

d. De ontmoetingsruimte. 

3. Er worden geen kosten voor de voorganger van Open Hof Ommoord en/of de cantor-organist van Open Hof 

Ommoord berekend.  

4. Vanzelfsprekend kan men ook de voorkeur geven aan een andere voorganger en/of organist. In dat geval 

bestaat de mogelijkheid dat de voorganger en/of de organist een vergoeding vragen.  

5. Wil men specifiek maatwerk en/of langer, dan een dagdeel, van Open Hof Ommoord gebruikmaken dan is 

dat een optie. Dit moet met de beheerder worden besproken. De beheerder kan dan exact aangeven wat de 

meerkosten worden. 

6. Als de kosten voor het paar bezwaarlijk zijn, dan is overleg met de kerkrentmeester en voorganger wenselijk 

c.q. noodzakelijk. De stelling is dat een zegeningsdienst voor een gemeentelid in Open Hof Ommoord plaats 

moet kunnen vinden en kosten hierbij geen onoverkomelijke drempel moeten vormen. 

Uitvaartdienst in Open Hof Ommoord 

1. Voor een uitvaartdienst in Open Hof Ommoord wordt voor een gemeentelid een gereduceerd tarief 

berekend. 

2. Dit gereduceerde dagdeel tarief is gebaseerd op: 

a. De kerkzaal; 

b. De Vredeszaal; 

c. Het Stiltecentrum; 

d. De ontmoetingsruimte. 

3. Er worden geen kosten voor de voorganger van Open Hof Ommoord en/of de cantor-organist van Open Hof 

Ommoord berekend.  

4. Vanzelfsprekend kan men ook de voorkeur geven aan een andere voorganger en/of organist. In dat geval 

bestaat de mogelijkheid dat de voorganger en/of de organist een vergoeding vragen. 

5. Wil men in plaats van de kerkzaal gebruikmaken van b.v. de Vredeszaal en/of het Stiltecentrum, dan zijn de 

kosten lager en wordt de incidentele zaalhuur berekend.  

6. Wil men specifiek maatwerk dan is dat een optie. Dit moet met de beheerder worden besproken. De 

beheerder kan dan exact aangeven wat de meerkosten worden. 

7. Als de kosten voor de nabestaanden bezwaarlijk zijn, dan is overleg met de kerkrentmeester en voorganger 

wenselijk c.q. noodzakelijk. De stelling is dat een uitvaartdienst voor een gemeentelid in Open Hof Ommoord 

plaats moet kunnen vinden en kosten hierbij geen onoverkomelijke drempel moeten vormen. 
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Contactpersonen en tarieven 

Voor de contactpersonen en de tarieven verwijs ik u naar het bijgaande addendum. 

Opsteller en vaststelling 

Aldus opgesteld, november 2018 door Joost Barendrecht. 

Dd. 11.02.2019 vastgesteld door WKO.  


