
 College van Kerkrentmeesters 
Protestantse gemeente te Koudekerke 

 
         Penningmeester: B.M. Den Boer, Valkenisseweg 56, 4373 RP Biggekerke 

               telefoon: 06-22563195, e-mail:bouw@campingvalkenisse.nl 

.  

 

 

Huurprijs MICHAËLSKERK EN CONSISTORIE 01-01-2018   
 

Kerkruimte Michaëlskerk                                          dagdeel    € 177,30         
(incl. consistorie, microfoons en beamer)       gehele dag   € 233,00  
 
Dit geldt voor Uitvaarten, Burgerlijk huwelijk en Kerkelijk huwelijk. 
Huur:             Leden:     Niet leden:  Koster:  Organist:  Beamer e.d. 
Dagdeel        €   0           € 177,30       € 50,-        € 50,-     bediening € 25,-. 
Gehele dag  €   0           € 233,00       € 50,-        € 50,-      bediening €  25,-. 
Combinatie van Burgerlijk en Kerkelijk huwelijk in de kerk voor leden € 50,-. 
 

o Bij huwelijk van personen die geen lid zijn van de Protestantse gemeente te Koudekerke wordt 
huur gevraagd. 

o Bij huwelijk van gemeenteleden wordt geen huur gevraagd. De te houden collecte is voor de 
kerk of vrij te besteden aan een kerkelijk of maatschappelijk doel. 

o Bij begrafenissen van personen die geen lid zijn van  de Protestantse gemeente  te Koudekerke 
wordt huur gevraagd. 

o Bij begrafenissen van gemeenteleden wordt geen huur gevraagd. 
o Bij een 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksfeest wordt zowel aan leden als niet leden huur gevraagd. 

Wordt er een beroep gedaan op de predikant, dan zijn ten hoogste twee dagdelen gratis. 
o Kosten bediening beamer, organist en koster, bij huur of gebruik voor huwelijk, begrafenissen 

of 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksfeest worden rechtstreeks verrekend met de huurder, 
gebruiker of begrafenisondernemer met tussenkomst van de penningmeester van het college. 
Dit geldt ook voor gemeenteleden.                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               Maandelijks of 
Consistorie                                              Eenmalige verhuur                                          Wekelijks Gebruik 
Plaatsgebonden verenigingen                                                                          
                          dagdeel      €   23,10                                                         € 16,30 
                                 gehele dag                  €   31,50                                                         € 23,70 
                                                                     
 
Niet plaatsgebonden verenigingen:          
                                                Dagdeel       € 27,65                                                             € 23,00 
                                           gehele dag       € 41,55                                                             € 31,50           
                                                            
Dagdeel  ’s morgens  08.30 - 12.30 uur,  ’s middags 13.30 - 18.00 uur, ‘s avonds 19.00 - 23.00 uur. 
Gebruik ( Is het vrij?) kerkruimte en consistorie: koster mw. K. Boogaard, 552796 
koosrouw@zeelandnet.nl. Zij houdt de agenda bij. 
Huur en prijs kerkruimte en consistorie : dhr. G. Izeboud, 551635, scizeboud@zeelandnet.nl     
De huur wordt rechtstreeks of door derden (bijv. begrafenisondernemer) overgemaakt op rekeningnr: 
NL 39 Rabo 0303 8697 98 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Koudekerke onder 
vermelding van naam en factuurnummer.                                                                                                     
 


