Protestantse Gemeente Appingedam
Regeling vergoeding gebruik Nicolaikerk en Franse School bij trouwdiensten, diensten van
rouwdragen en gedenken en zegenvieringen – per 01-04-2018.
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.
Deze regeling is een uitwerking van Ordinantie 5, artikel 1, lid 2. ‘De gemeente kan tevens
samenkomen – in kerkdiensten ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen in het leven van de
gemeenteleden en van de gemeente zoals trouwdiensten, diensten van rouwdragen en gedenken en
zegenvieringen’.
Artikel 2.
Als gemeentelid van de Protestantse Gemeente Appingedam (PGA) voor deze regeling worden
aangemerkt allen die als zodanig worden genoemd in de landelijke- en plaatselijke regeling(en) en
diegene die naar het oordeel van het pastoraat hiertoe worden gerekend.
Artikel 3.
De regeling is van toepassing op het gebruik van de Nicolaikerk (NK) en/of de Franse School (FS) door
gemeenteleden zoals nader omschreven in de volgende hoofdstukken.
Artikel 4.
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de uitvoering en stelt jaarlijks de tarieven
vast.
Hoofdstuk 2. Diensten van rouwdragen
Artikel 1. Dienst van rouwdragen en locatie
De PGA heeft een inspanningsverplichting om, op verzoek van de nabestaanden, een rouwdienst te
verzorgen en plaats te laten vinden in de NK.
a. Blijkt dit niet mogelijk omdat de NK reeds is bezet voor een andere activiteit die niet (meer)
kan worden verzet naar een ander moment dan wordt in overleg met de nabestaanden
gezocht naar een andere locatie. (Gedacht kan worden aan NH Kerk Tjamsweer, GKV aan de
Dijkstraat, kerkgebouw Baptistengemeente, kerkgebouw Protestantse Gemeente Delfzijl
enz.)
Aan de nabestaanden wordt in deze situatie de huurkosten van deze locatie vergoed maar
ten hoogste tot het bedrag van verhuur NK zonder toeslag.
b. Nabestaanden kunnen kiezen voor een andere locatie terwijl de NK beschikbaar is. Zij dragen
daarvoor dan zelf de kosten.
Artikel 2. Voorbereiding en zorg door derden van de rouwdienst.
a. Het pastoraat van de PGA blijft verantwoordelijk voor de dienst.
b. Indien het pastoraat van de PGA voor regeling en uitvoering van de dienst zorg wil dragen
kunnen nabestaanden verzoeken de dienst te laten verzorgen door een andere voorganger
die daartoe bevoegd is binnen de PKN:
o de kosten van deze voorganger komen voor rekening van de nabestaanden.
c. Indien het pastoraat van de PGA niet in staat is voor regeling en uitvoering van de dienst zorg
te dragen wordt in overleg met de nabestaanden:
o zorg gedragen voor een zo passend mogelijke oplossing;
o wordt, waar gewenst en mogelijk, hulp verleend. (Bijvoorbeeld het maken van de
liturgie.)
o wordt een financiële tegemoetkoming verleend ter hoogte van twee keer de
vergoeding als gebruikelijk in de PGA voor het leiden van een kerkdienst door een
predikant van elders.
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Artikel 3. Vergoeding
a. Het tarief voor het gebruik van de NK, inclusief de faciliteiten, als in dit hoofdstuk bedoeld
bedraagt € 200,-b. Er wordt geen collecte gehouden.
Hoofdstuk 3. Trouwdiensten en diensten van gedenken en zegenvieringen
Artikel 1. Regeling en uitvoering dienst.
Indien door het huwelijkspaar wordt gekozen voor een dienst in de NK:
a. in overleg met de predikant/pastoraat wordt het voornemen besproken om, na de
voltrekking van het huwelijk bij de burgerlijke gemeente, een huwelijksdienst te houden.
b. in overleg met de predikant en de coördinator van de NK wordt datum en tijdstip van het
huwelijk geregeld.
Indien niet wordt gekozen voor de predikant van de PGA maar wel voor een dienst in de NK:
a. Het pastoraat van de PGA blijft verantwoordelijk voor de dienst.
b. met de coördinator van de NK wordt datum en tijdstip van het huwelijk geregeld.
Artikel 2. Vergoeding
a. Het tarief voor het gebruik als in dit hoofdstuk bedoeld bedraagt € 200,--.
b. Er wordt een collecte gehouden. Indien, op verzoek, hiervan wordt afgezien wordt het tarief
onder a. verhoogd naar € 400,-c. Indien wordt gekozen voor de predikant van de PGA maar voor een andere locatie dienen
eventuele reiskosten predikant te worden vergoed naar het hoge fiscale tarief.
d. Bij een keuze voor een andere predikant en locatie valt dit niet onder de
verantwoordelijkheid van de PGA.
Hoofdstuk 4. Overige bepalingen
Artikel 1. Gebruik kerk en faciliteiten
a. Op verzoek van betrokkene(n) kan verlaging of kwijtschelding van de vergoeding worden
verleend. Een verzoek wordt gedaan bij de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.
b. Inbegrepen bij het gebruik van de NK zijn de volgende faciliteiten.
1. Orgel.
Er mag gebruik worden gemaakt van de in de kerk aanwezige orgels en/of vleugel.
De PGA draagt zorg (is een inspanningsverplichting) dat de cantor-organist of een van de
andere vaste- of reserveorganisten de samenzang begeleidt indien er samenzang plaats
vindt.
Er mag zelf zorggedragen worden voor een organist. Deze moet (technisch) in staat zijn het
Hinsz-orgel te bespelen. Daarover wordt overlegd met de cantor-organist.
De kosten van deze gevraagde organist zijn voor eigen rekening.
2. Beamer
Er mag gebruik worden gemaakt van de beamer indien het beamteam in staat is de
bediening te regelen.
3. Liturgie
In overleg met de predikant kan het vermenigvuldigen van de liturgie door de kerk kosteloos
worden geregeld in een eenvoudige uitvoering.
Extra wensen zoals een andere omslag, steviger papier, foto’s e.d. kunnen in overleg worden
geregeld. Deze kosten worden in rekening gebracht.
Artikel 2. Gebruik Franse School.
Aansluitend aan de diensten kan gebruik worden gemaakt van de FS indien beschikbaar. Huur en
kosten consumpties conform de tarieven zoals vastgesteld door het college van kerkrentmeesters.
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Artikel 3. Procedure kostentafrekening
Het college van kerkrentmeesters bepaalt de wijze waarop de kosten als bedoeld in deze regeling in
rekening worden gebracht.
Deze regeling is vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 29 januari 2018 en gaat in per 1
april 2018.

Taakvervullers:
 Penningmeester
 Boekhouder
 Coördinator NK
 Beheerder FS
 Pastoraat
==============
01-04-2018
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