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3.2 Regeling vergoedingen bij trouw- en rouwdiensten PGA

AANLEIDING

Bij de fusie per 1 januari 2010 bleek dat er tussen de hervormde, gereformeerde en

evangelisch-lutherse fusiepartners verschillend beleid werd gevoerd op meerdere gebieden.

Eén van die gebieden is het beleid rond trouw- en rouwdiensten. Afgesproken is dat er een

voorstel voor uniform beleid geformuleerd zou worden.

Op basis van de onderling verschillende regelingen wordt hier een uniform beleid voorgesteld

voor trouw- en rouwdiensten.

Pastorale overwegingen, die een uitzondering op onderstaande  regeling kunnen vormen, zijn

in deze regeling niet geformuleerd; dit is aan de wijkpredikanten en wijkkerkenraden.

PROCEDURE voor trouwdiensten

1. Voor actieve leden geldt:

Actieve leden kunnen bij een huwelijksdienst gebruik maken van :

• de diensten van de eigen wijkpredikant

• gebruik van het eigen wijkkerkgebouw, inclusief kostersdiensten

• de diensten  van de wijkorganist

De wijkkerkenraad kan een richtbedrag voor de kosten van e.e.a. opstellen tot een maximum

van 50% van de kosten voor niet-leden  en het bruidspaar kan vrijwillig beslissen of het dit

richtbedrag wil overmaken aan de wijkgemeente. Dit is dus een keuze van de wijk.

Regeling bij het niet kunnen  ‘leveren’ door predikant, wijkgemeente of wijkorganist.
-als de  wijkpredikant”,  om welke  reden ook, zijn medewerking niet kan geven, en een

andere predikant doet de dienst, dan betaalt de wijkgemeente deze predikant, volgens de

interne PGA regeling dwz 200 Euro.

-als geen gebruik  gemaakt kan worden van het eigen kerkgebouw en er dient van een ander

kerkgebouw gebruik gemaakt te worden, dan betaalt de wijkgemeente deze kosten conform de

afspraken voor interne verhuur

-als geen gebruik gemaakt kan worden van de eigen organist, dan betaalt de wijkgemeente de

kosten van een andere organist.

2. Voor niet-actieve leden, actieve leden (die eigen keuze maken) en niet-leden geldt:

-als het bruidspaar zelf kiest voor een andere predikant dan de wijkpredikant, dan betaalt het

bruidspaar de kosten die door de andere predikant in rekening worden gebracht;

-als het bruidspaar zelf kiest voor een ander kerkgebouw dan dat van de wijkgemeente, dan

betaalt het bruidspaar de kosten voor huur van het andere kerkgebouw;

-als het bruidspaar zelf kiest voor een andere dan de organist van de wijkgemeente, dan

betaalt het bruidspaar de kosten die door de andere organist in rekening worden gebracht.

-Indien niet-actieve leden en niet-leden gebruik willen maken van predikant, wijkkerkgebouw

en organist, dan betaalt het bruidspaar de kosten hiervoor

Voor de kosten van wijkpredikant, huur wijkkerkgebouw en wijkorganist gelden  de volgende

richtlijnen.

-werkzaamheden  predikant: voor leden per dienst € 300,--; voor niet-leden komt hier een

opslag boven op die wordt vastgesteld door de wijkkerkenraad
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-huur kerkgebouw per dagdeel: de gangbare prijzen  van verhuur van de wijkgemeente

-werkzaamheden van organist: de gangbare vergoeding per wijkgemeente

3. Voor iedereen geldt:

-Kosten voor catering worden in alle gevallen doorberekend aan de betrokkenen.

PROCEDURE voor rouwdiensten

1. Voor de familie van actieve leden geldt:

De familie van actieve leden  kan bij een rouwdienst gebruik maken van:

• de diensten van de wijkpredikant

• gebruik van het wijkkerkgebouw, inclusief kostersdiensten

• de diensten  van de wijkorganist

De wijkkerkenraad kan een richtbedrag voor de kosten van e.e.a. opstellen tot een maximum

van 50% van de kosten voor niet-leden en de nabestaanden van de overledene kunnen

vrijwillig beslissen of men dit richtbedrag wil overmaken aan de wijkgemeente.

Regeling bij het niet kunnen ‘leveren’ door predikant, wijkgemeente of wijkorganist.
In deze situaties geldt hetzelfde als bij punt 1 staat bij de “Procedure trouwdiensten”.

2. Voor de familie van niet-actieve leden, van actieve leden (waar de familie een eigen keuze

maakt) en van niet-leden geldt:

In deze gevallen  geldt hetzelfde als bij punt 2 staat bij de “Procedure trouwdiensten”.

3. Voor iedereen geldt:

-Kosten voor catering worden in alle gevallen doorberekend aan de betrokkenen.


