Parochie Heilige Geest
Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
Telefoon: 0161-222833
Raborekening NL19RABO0145103080
Website: www.parochieheiligegeest.nl E-mail: bestuur@parochieheiligegeest.nl

TARIEVEN

2022

Toelichting

Parochiebijdrage

€ 142,00 minimaal

Gebedsintentie

€

11,00 maximaal 3 namen, meer namen is
maximaal € 22,00

Doopsel, Eerste Communie en
Vormsel

€ 142,00 voor degenen, die aan de Actie Kerk-balans deelnemen en de minimale bijdrage
geven, is deze dienstverlening kosteloos

Huwelijksviering

€ 626,00 aan degenen die deelnemen aan de
parochiebijdrage wordt op dit tarief een
reductie gegeven gelijk aan de feitelijke
parochiebijdrage van de afgelopen 3 jaren

Jubileumviering

€ 314,00
€ 414,00 van 01-10 t/m 31-03

Uitvaartviering in onze kerken

€ 626,00 zie ook bij ‘Huwelijksdienst’

Uitvaartdienst in het crematorium
of op de begraafplaats zonder
kerkdienst

€ 417,00 zie ook bij ‘Huwelijksdienst’

Gebruik van de rouwkapel
Parochie Heilige Geest

Reiskosten ad € 0,37 per km.
€ 60,00

Viering voorafgaande aan een uitvaart, crematie of avondwake

€ 320,00 zie ook bij ‘Huwelijksdienst’

Livestream van een viering

€ 205,00

Grafakte
Grafruimen
Delfkosten
Fundering grafmonument
Akte voor urnengraf
Verlenging

€ 1.100,00 voor 20 jaar **
€ 225,00
€ 310,00
€ 105,00 op middengedeelte kerkhof Rijen
€ 1020,00 voor 20 jaar*
€ 510,00 voor 10 jaar*

Akte voor kindergraf

€ 550,00 voor 20 jaar, delfkosten worden niet in
rekening gebracht

Verlenging grafakte

€ 550,00 voor 10 jaar; dit geldt voor een enkel-,
dubbel-*** en urnengraf*
€ 275,00 voor 10 jaar bij een kindergraf

*

Bij het plaatsen van een 2de urn in een bestaande urnenkelder worden de resterende
jaren van de eerste urn op het tarief in mindering gebracht.
** Als wordt bij begraven in een dubbelgraf wordt het grafaktetarief volledig in rekening
gebracht. Wel vangt de termijn van 20 jaar opnieuw aan.
*** Bij een dubbelgraf worden de resterende jaren van de verlenging op het grafaktetarief
voor de tweede persoon in mindering gebracht.
Tarieven huur gebouwen door derden buiten de parochie.
Verhuur Kerk
€ 310,00
van 01- van 01-10 t/m 31-03 €410,00
Verhuur Balzaal
€ 47,00
van 01- van 01-10 t/m 31-03 € 57,00
Verhuur Annakapel Molenschot
€ 100,00
Rijen, 01-01-2022

