
 
 

 
 
 
VERHUURBELEID LUTHERSE GEMEENTE WOERDEN  
 
 
 
 
Algemeen 
 
Na de laatste restauratie van het monumentale kerkgebouw heeft de kerkenraad 
besloten dat de kerk op een zinvolle wijze toegankelijk moet zijn voor publiek, waaronder 
ook kleine groepen. Op deze wijze wil de kerkenraad een religieuze, culturele en/of 
levensbeschouwelijke betrokkenheid stimuleren. 
   
Voorwaarden 
 
1. Kerkverhuur kan slechts plaatsvinden indien gebruik van de kerkzaal en de overige 

ruimten niet strijdig is met de religieuze en kerkelijke uitgangspunten van de 
Lutherse Gemeente Woerden. 

2. Kerkverhuur kan slechts plaatsvinden indien de activiteiten naar hun aard en ter 
beoordeling van de verhuurcoördinator zijn te betitelen als: 
• Muzikale optredens in de zin van kerkmuziek, klassieke muziek of daaraan 

verwante concerten; 
• Lezingen en studieavonden; 
• Trouw- en uitvaartdiensten betreffende niet bij deze kerk betrokken personen. 

 
Tarieven 
 
Onderstaande tarieven zijn geldig met ingang van 1 januari 2020: 
 
a) Gebruik kerkzaal voor een publiekstoegankelijk concert   € 225,-  
b) Gebruik kerkzaal voor een trouwdienst                       € 350,- 
c) Versieren kerk dag van te voren door koster(excl.materiaal            € 125,- excl. mat. 
d) Gebruik kerkzaal voor burgerlijk huwelijk                   € 350,-  
e) Gebruik kerkzaal voor een uitvaartdienst                    € 350,-  
f) Gebruik kerkzaal voor een avondwake                                          € 350,- 
g) Gebruik kerkzaal voor een avondwake van een gem.lid                  € 150,- 
h) Gebruik kerkzaal voor een lezing, studieavond, etc.                  € 150,-  
i) Repetitie                        € 100,-  
j) Repetitie voorafgaand aan een concert op dezelfde dag      €  50,-   
k) Gebruik Jan de Bakkerzaal                                  €  50,-   
l) Commercieel gebruik Jan de Bakkerzaal                      €  75,-   
m) Gebruik beamer        €  35,- 
 
*): In de maanden oktober t/m april wordt een verwarmingstoeslag van € 35,- per 
dagdeel berekend. 
 
Genoemde tarieven betreffen de huur voor één dagdeel, zijnde een ochtend (08.30 uur 
t/m 12.30 uur), één middag (13.00 uur t/m 17.00 uur), of één avond (18.30 uur t/m 
22.30 uur).  



Interne afspraken 
 
• Met Jeroen de Haan is contractueel overeengekomen:  

- Gebruik van de kerkzaal voor studiedoeleinden en het geven van lessen; 
- De kerkzaal wordt om niet ter beschikking gesteld voor maximaal 3 concerten per 

jaar. 
 

• Voor concerten die een link hebben met de ‘lutherse traditie’ bestaat de mogelijkheid 
de kerkzaal gratis ter beschikking te stellen. De voorwaarde is dat de uitgangscollecte 
voor de kerk wordt bestemd. Het is wenselijk dat de publiciteit in dit geval door ons 
wordt gedaan (‘De Lutherse Gemeente organiseert samen met ….’). 
 

• Vergaderingen van de landelijke kerk worden altijd in rekening gebracht. Indien er 
geen koster nodig is, is het hierboven genoemde huurtarief van toepassing (€ 50,- 
per vergadering). Een voorwaarde is dat zelf gezorgd wordt voor koffie/thee en dat 
de ruimte netjes wordt achtergelaten. Indien er wel een koster nodig is, geldt het 
huurtarief van € 150,- per vergadering. 

 
• Voor externe vergaderingen waar wij als lokale kerk bij betrokken zijn, zoals de Raad 

van Kerken, overleg PKN-kerken, etc., wordt geen huur gevraagd. Voor deze 
vergaderingen is geen koster beschikbaar. Koffie en thee schenken en opruimen is de 
verantwoordelijkheid van degene die bij deze vergadering betrokken is. 

 
• Voor de activiteiten van de Werkgroep Geloof en Cultuur wordt geen huur gevraagd. 

In het algemeen gaat het om 3 avonden per jaar. Maarten van Ansenwoude is op 
deze avonden koster. De opbrengst van de koffie en thee is voor ons. 

 
• Incidentele verzoeken van gemeenteleden worden in principe gehonoreerd. Hierbij 

geldt dat de activiteit moet passen binnen hierboven genoemde doelstelling (wel 
rondleidingen en bijeenkomsten, geen feestjes). Er wordt geen huur gevraagd. De 
kosten voor koffie en thee zijn voor eigen rekening. 

 
 
Vastgesteld in de kerkenraad d.d. 14 oktober 2019 


