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Beheercommissie Parochie Kern (BCP) Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder 
Secretariaat, Kerkstraat 57, 2355 AG, Hoogmade 
Telefoon: 071 501 8237 (dinsdagochtend van 9:30 tot 10:30) 
Het formulier kunt u per E-mail sturen naar:  

- Secretariaat parochiekern: Hoogmade_Woubrugge@rkgroenehart.nl 
- Beheerder begraafplaats: beheerkerkhofhoogmade@gmail.com 
- Beheercommissie parochiekern: p.borst@pppi.nl 

 
Aanvraag/contractformulier 
Voor de aanvraag van het gebruik OLV Geboorte kerk en begraafplaats. 
 

Gegevens begrafenisondernemer  

Naam bedrijf  

Uitvaartleider/leidster  

Telefoonnummer  

 

Gegevens overledene  

Achternaam en voorvoegsel(s)  

Voornamen (1e voluit)  

Geboortedatum  

Geslacht man/vrouw 

Geboorteplaats  

Overlijdensdatum  

Overleden te  

Partnernaam  

 

Gegevens begrafenis/crematie Geef aan of het een begrafenis is of een crematie 

Dag  

Datum  

Tijdstip begrafenis/crematie                                                     begrafenis/crematie  

 

Gegevens rechthebbende (waar grafakte en factuur naar toegestuurd zal worden) 

Achternaam en voorvoegsel(s)  

Geslacht man/vrouw 

Adres   

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon   

E-mailadres  

Relatie tot overledene  

 

Overige gegevens  

Naam voorganger  
(indien van toepassing) 
(voor een voorganger buiten het 
pastorale team kunnen 
additionele kosten in rekening 
worden gebracht) 

 

Naam parochiekoor  
(indien van toepassing) 
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Data gebruik kerk  

Datum/data bijeenkomst (en)  

Aanvangstijdstip (pen)  

Verwachte eindtijd (en)  

Verwachte aantal bezoekers   

 
Kerkelijke uitvaart (zet een kruisje in het hokje van uw keuze) 

Dienst Euro  

Huur mortuarium voor St. Barbara leden 50,-  

Huur mortuarium voor niet St. Barbara leden 100,-  

Besloten begrafenis/bijzetting  
(Korte bijeenkomst op het kerkhof met voorganger)  

200,-  

Herinneringsbijeenkomst (maximaal 435 personen) 275,-  

Condoleance (maximaal 435 personen) 275,-  

Avondwake (maximaal 435 personen) 150,-  

Kerkelijke uitvaart (maximaal 435 personen) 375,-  

Gebruik geluidsinstallatie op begraafplaats 50,-  

Koor van de parochiekern  100,-  

Begeleiding uitvaart door avondwakegroep naar crematorium    150,-  

Totale kosten   

 
Afscheidsbijeenkomst (zet een kruisje in het hokje van uw keuze) 

Service Euro  

Huur mortuarium voor Barbara leden 50,-  

Huur mortuarium voor niet Barbara leden 175,-  

Condoleance  275,-  

Herdenkingsbijeenkomst (maximaal 435 personen) 275,-  

Afscheidsbijeenkomst (maximaal 435 personen) 570,-  

Gebruik geluidsinstallatie op begraafplaats 50,-  

Totale kosten   

 
Begraven op het kerkhof achter de parochiekerk (zet een kruisje in het hokje van uw keuze) 
In geval van begrafenis op het kerkhof achter de parochiekerk gaat de aanvrager akkoord dat de 
gegevens verstrekt worden aan de kerkhofcommissie, zodat de grafakte opgemaakt kan worden. 
 

In geval van begrafenis: grafrechten  Periode Euro  

Algemeen graf  10 jaar 600,-  

Kindergraf (tot de leeftijd van 12 jaar) 50 jaar 300,-  

Particulier graf (maximaal 2 personen) 20 jaar 2.100,-  

Bijzetting particulier graf    

Totale kosten    

 

In geval van crematie: urn/asbus  Periode Euro  

Algemeen urnengraf (model kunststof) 10 jaar 300,-  

Particulier urnengraf (model kunststof) 20 jaar 600,-  

Particulier urnengraf (columbarium) 20 jaar 1.300,-  

Verstrooiing van as  150,-  

Totale kosten    
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Bijkomende kosten Euro  

Delven en dichten van grafruimte 300,-  

Bijzetting en verwijderen van urn 150,-  

Administratie grafmonument 55,-  

Totale kosten   

 
De aanvrager gaat akkoord met de separaat bijgevoegde gebruiksvoorwaarden voor 
ruimte(n) bij BCP Onze Lieve Vrouw Geboorte-De Goede Herder en verklaart dat het gebruik van de 
ruimtes niet in strijd zal zijn met het karakter van deze ruimte en/of de goede naam van de 
verhuurder.  
 
 
Datum:       Handtekening rechthebbende: 
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Gebruiksvoorwaarden kerkelijke ruimte (deze informatie kunt u als naslagwerk houden) 
Bijlage bij Aanvraag/contract formulier BCP Onze Lieve Vrouw Geboorte-De Goede Herder. 
 
De kerkzaaldeuren zijn normaliter één uur voor de aanvang van de plechtigheid open. De kerkzaal 
dient na afloop van de plechtigheid weer te worden ontruimd. Geen attributen laten liggen tot de 
volgende dag. Het is niet toegestaan zonder overleg met de koster eigenhandig wijzigingen in de 
kerkzaal aan te brengen. 
 

1. De aanvraag wordt bekeken of deze past in de jaarprogrammering en of de aanvraag niet 
strijdig is met de identiteit van de Katholieke kerk. De verhuurder behoudt zich het recht 
voor om verhuur zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

2. In overleg met de koster of diens vervanger worden tevoren begin en eindtijd van het 
gebruik besproken en vastgesteld. 

3. Het gehuurde bevindt zich in ingerichte staat en kan alleen worden gebruikt voor de van 
tevoren overeengekomen activiteiten. Het is huurder niet toegestaan het verhuurde aan 
derden te verhuren, in gebruik te geven of medegebruik toe te staan. 

4. De verhuurder is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade aan de gebruiker(s) 
en bezoeker(s) en/of hun bezittingen als gevolg van gebeurtenissen die plaats hebben 
gevonden tijdens de periode dat de ruimte door de huurder in gebruik is. 

5. De huurder is aansprakelijk voor schade aan gebouw, inventaris of andere (on)roerende 
zaken die zich in het gebouw bevinden tijdens of als gevolg van het gebruik van de ruimte. 
Schade toegebracht door vrijwilligers/personeel van de parochie door hun werkzaamheden 
voor de huurder tijdens activiteiten van de huurder vallen niet onder de aansprakelijkheid 
van de huurder. 

6. De huurder kan in overleg en tegen de geldende vergoeding gebruik (laten) maken van 
voorzieningen zoals orgel, piano, cd-speler, geluidsinstallatie. 

7. De uiteindelijk in te zetten hoeveelheid personeel wordt bepaald door de koster mede op 
voorschrift van de brandweer. De kosten voor extra personeel en andere gemaakte kosten 
komen voor rekening van de huurder. 

8. De huurder ontvangt een nota voor de geleverde diensten en huur. 
9. Voor de kostenberekening gelden de tarieven die in de tarievenlijst staan. Deze worden 

jaarlijks op 1 januari vastgesteld. 
10. In geval van annulering binnen zeven dagen voor de activiteit zal plaats vinden, wordt 50% 

van de huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee dagen voor de activiteit 
plaats zou vinden, wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht. 

11. Het is in alle ruimten verboden om te roken. 
12. Wanneer de kerkruimte wordt gebruikt zonder liturgische begeleiding wordt verwacht dat 

ook dan de kerkruimte wordt gebruikt vanuit de Christelijke traditie, met waardering en 
waardigheid, met respect voor de aard van het gebouw. Het altaar en de plaats daarachter 
worden niet gebruikt. Het altaar is een speciale gewijde plaats. Ook het orgel, doopvont en 
de preekstoel mogen niet worden gebruikt. 

13. Wanneer het mortuarium wordt gebruikt, wordt de kerk geopend en gesloten door een 
door een door de BCP aangewezen contactpersoon.  

14. Afwijking van bovenstaande regels en voorwaarden uitsluitend na overleg met de koster of 
de BCP van de parochie. 

 


