
Protestantse Gemeente Wesepe 
Huur Nicolaaskerk en/of De Beukenoot 

Tarieven per 1 jan 2023 

Uitvaart 
  
Uitvaart van personen behorende tot Categorie 1 (zie toelichting) 
a. Rouwdienst  € 450,-  
b. Opbaren in de Aula tarief/ per dag:  €   40,-  
c. Condoleren in Kerkgebouw en Beukenoot  € 105,-  
  
Uitvaart van personen behorende tot Categorie 2 (zie toelichting) 
a. Rouwdienst  € 600,-  
b. Opbaren in de Aula tarief/per dag:  €   60,-  
c. Condoleren in Kerkgebouw en Beukenoot  €  125,-  
  
Uitvaart van personen behorende tot Categorie 3 (zie toelichting) 
a. Rouwdienst  € 800,-  
b. Opbaren in de Aula tarief/per dag:  €  90,-  
c. Condoleren in Kerkgebouw en Beukenoot  € 165,-  
 

Huwelijk 
 

d. Huwelijksinzegening, categorie 1 € 450,-  
d. Huwelijksinzegening, categorie 2  € 600,-  
d. Huwelijksinzegening, categorie 3 € 800,-  

 

Verhuur Kerkruimte/De Beukenoot incidenteel 
 (inclusief kosten: beheerder, verwarming, schoonmaak) 

 
e. Huur kerkruimte per dagdeel (zie toelichting) voor:  
 burgerlijk huwelijk/ concerten/ exposities/lezingen  € 300,-  
f. Gebruik kleine zalen Beukenoot per dagdeel €   50,  
g. Gebruik grote (blauwe) zaal Beukenoot per dagdeel €   65,-  
h. Gebruik beide zalen per dagdeel €   95,-  

 

Verhuur Kerkruimte/De Beukenoot aan vaste huurders 
(inclusief kosten: verwarming, schoonmaak) 

  
i. Huur kerkruimte per dagdeel (zie toelichting)   € 150,-  
j. Gebruik kleine zalen Beukenoot per dagdeel €   26,  
k. Gebruik grote (blauwe) zaal Beukenoot per dagdeel €   32,-  
l. Gebruik beide zalen per dagdeel €   45,-  

 

Toelichting 
 

1 Categorie 1: kerkleden van de P.G. Wesepe; Categorie 2: personen die in een relatie staan tot 
categorie 1; Categorie 3: externen/ niet-kerkleden van de P.G. Wesepe. 

2 Een dagdeel bedraagt drie en een half uur. Te denken valt aan: 9.00 uur-12.30 uur/ 13.30 uur- 
17.00 uur/ 19.30-23.00 uur. 

3  Vragen over huur van ruimten in de Nicolaaskerk kunt u stellen aan de voorzitter van het college 
van kerkrentmeesters Henk Jansen (tel. 0570-853941). 

 
 
Wesepe,  6 dec 2022 
College van Kerkrentmeesters 


