
Protestantse Gemeente te Olst 
Tarieven 2023

Contactpersoon J. (Jac) Busser

Adres De Havezathe
Averbergen 25
8121 CA  Olst

Telefoon 0570-563450

e-mail jac.emmy@planet.nl

Omschrijving Tarief
2023

Uitvaart
a rouwdienst eigen gemeentelid in Dorpskerk 620,00€         

inclusief: zorgbijdrage predikant, 1 of 2 koster(s), gebruik kerkgebouw
exclusief: organist (in overleg), gebruik piano, liturgie, beamer en streaming

b rouwdienst eigen gemeentelid in aula crematorium of elders 435,00€         
inclusief: zorgbijdrage predikant en reiskosten tot 50 km.
exclusief: organist (in overleg), en ouderling , liturgie

c rouwdienst geen gemeentelid in Dorpskerk 805,00€         
inclusief: zorgbijdrage predikant, 1 of 2 koster(s), gebruik kerkgebouw
exclusief: organist (in overleg), gebruik piano, liturgie, beamer en streaming

Huwelijksinzegening
a gemeentelid in Dorpskerk 680,00€         

inclusief: zorgbijdrage predikant, 1 of 2 koster(s), gebruik kerkgebouw, trouwbijbel
exclusief: organist (in overleg), gebruik piano, liturgie, beamer en streaming

b gemeentelid in andere kerk onder verantwoordelijkheid andere gemeente 375,00€         
inclusief: zorgbijdrage predikant
exclusief: reiskosten predikant, liturgie

c gemeentelid in andere kerk onder verantwoordelijkheid Prot. Gem. Olst 505,00€         
inclusief: zorgbijdrage predikant, trouwbijbel
exclusief: reiskosten predikant en ouderling , liturgie

d geen gemeentelid in Dorpskerk onder verantwoordelijkheid Prot. Gem. Olst 865,00€         
inclusief: zorgbijdrage predikant, 1 of 2 koster(s), gebruik kerkgebouw, trouwbijbel
exclusief: organist (in overleg), gebruik piano, liturgie, beamer en streaming

e geen gemeentelid in Dorpskerk onder verantwoordelijkheid Prot. Gem. Olst excl. predikant 620,00€         
inclusief: 1 of 2 koster(s), gebruik kerkgebouw, trouwbijbel
exclusief: predikant, organist (in overleg), gebruik piano, liturgie, beamer en streaming

N.B.
Bij de liturgie is drukwerk niet inbegrepen. De liturgie kan afgedrukt worden tegen de tarieven voor 
druk/kopieerkosten (zie onder diversen)
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Verhuur Dorpskerk
per dagdeel 565,00€     
van 08.00 uur tot 18.00 uur of van 13.00 uur tot 23.00 uur
inclusief: gebruik van toiletten & garderobe van gebouw de Bastiaan, 1 of 2 koster(s)
exclusief: gebruik piano

Verhuur de Bastiaan
Ontmoetingszaal (per dagdeel) 106,00€     41,00€            per uur
van 08.00 uur tot 12.00 uur, van 13.00 uur tot 18.00 uur of van 19.00 uur tot 23.00 uur
inclusief: gebruik van keuken

Eben Haëzerzaal (per dagdeel) 69,00€        29,00€            per uur
van 08.00 uur tot 12.00 uur, van 13.00 uur tot 18.00 uur of van 19.00 uur tot 23.00 uur
inclusief: gebruik van keuken

Willibrordzaal of Bovenzaal (per dagdeel) 51,00€        23,00€            per uur
van 08.00 uur tot 12.00 uur, van 13.00 uur tot 18.00 uur of van 19.00 uur tot 23.00 uur
inclusief: gebruik van keuken

Keuken
van 8:00 uur tot 12:00 uur, van 13:00 uur tot 18:00 uur of van 19:00 uur tot 23:00 uur 63,00€        
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Diversen
a organist 103,00€     

inclusief: reiskosten naar Dorpskerk Olst
exclusief: reiskosten naar andere locatie

b koster 60,00€        
inclusief: reiskosten naar Dorpskerk Olst

c gebruik piano 31,50€        
d beamer (incl voorbereiding en bediening) en streaming 87,00€        
e reiskosten predikant en ouderling (per km) 0,30€          
f reiskosten organist (per km) 0,40€          
g druk-/kopieerkosten (per A4 enkelzijdig) zwart/wit 0,14€          

kleur 0,26€          


