
 

 

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,- 

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 gemeentelid                  € 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 bij het gebruik van de kerkzaal. 

 

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).  

 

Vastgesteld in de kerkenraad d.d. 14 oktober 2019 


