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Begraafplaats  
Graf ruimte    € 350,00 
Delven graf   € 675,00 
Grafrechten zonder monument   €   15,00 
Grafrechten met monument   €   30,00 
Afkoop onderhoud 10 jaar per graf   € 330,00 
Afkoop onderhoud 25 jaar per graf   € 825,00 
 
Urn bijzetten in de grond (incl. tijd koster)   € 215,00 
 
 
Urnenmuur 
Plaatsen asbus ( excl. graveren letterplaat )   € 350,00 
Huur urnen-nis ( periode van 1 jaar )   €   60,00 
Huur urnen-nis ( periode van 15 jaar )   € 990,00 
Verlengen huur urnen-nis ( periode van 10 jaar )   € 660,00 
Plaatsen 2e asbus ( excl. graveren letterplaat  bij gebruik bestaande plaat )   € 120,00 
Plaatsen 2e asbus ( excl. graveren letterplaat  bij gebruik nieuwe letterplaat)   € 350,00                       
  
 
 
Begrafenissen 
 

Niet-leden PG Menaam Leden PG Menaam  

Predikant/pastoraat € 350 Predikant € 250* Zie opm.1 

Koster (service kosten) € 120,00 Koster (service kosten) € 120,00  

Huur transept € 60,00 Huur transept € 60,00 Zie opm.2 

Huur kerk € 125,00 Huur kerk € 125,00 Zie opm.2 

Huur âld Skoaltsje                    € 50,00 Huur âld Skoaltsje                    € 50,00 Zie opm.2 

Klokluiden € 40,00 Klokluiden € 40,00  

Organist € 85,00 Organist € 85,00  

Gebruik orgel of piano € 60,00 Gebruik orgel of piano € 60,00  

Gebruik 
beamers/geluidsapparatuur 

€ 75,00 Gebruik beamers/geluidsapparatuur € 75,00  

USB Stick € 10,00 USB Stick € 10,00  

Assistentie bediening p.p. € 35,00 Assistentie bediening p.p. € 35,00  

     

Gebruik rijdende baar doorgeven aan begrafenisvereniging door de koster 

 
*verminderd met de vrijwillige bijdrage van het afgelopen 12 maanden. 
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Opmerking 1: 

Er is verschil in de hoogte van de bedragen voor leden en niet-leden: 

Wanneer u lid bent, betaalt u het bedrag dat in de rechter kolom staat. Het bedrag voor de predikant wordt verminderd 

met het bedrag aan vrijwillige bijdrage dat u in de afgelopen 12 maanden betaald heeft aan de kerk van Menaam, als 

een soort korting.  

Dus heeft u de afgelopen 12 maanden € 100,00 aan vrijwillige bijdrage betaald , dan zijn de kosten pastoraat: 

€ 250- € 100 = € 150,00. Mocht de uitkomst van de berekening negatief zijn, dan worden de kosten op € 0,00 gezet. 

Bent u niet lid, dan betaalt u het bedrag dat in de linker kolom vermeld staat. 

Thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar zijn pas lid wanneer zij dit aangegeven hebben. Ook voor hen geldt een 

vermindering van de kosten predikant wanneer er een vrijwillige bijdrage aan de kerk wordt gegeven. 

Opmerking 2: 

De huur is per dagdeel. Met een dagdeel wordt bedoeld: ochtend, middag en avond. Gezien de fors gestegen 

energiekosten hanteren wij een energietoeslag van € 45,00 voor de kerk, € 20,00 voor het transept en € 15,00 voor âld 

Skoaltje. 

 
 
Consumpties 
Koffie €    2,00  
Thee €    2,00 
Kan koffie inclusief kop en schotel en lepeltjes en geen bediening €   10,00 
Kan thee inclusief kop en schotel en lepeltjes en geen bediening €   10,00 
Frisdrank €    2,00 
Cake €    1,50 
Gevulde koek €    2,50 
Soep €    2,50 
Broodjes €    2,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


