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VERHUUR- EN GEBRUIKSTARIEVEN  
JOHANNESKERK  
PER 1 JANUARI 2020 

 
 

Rouwdiensten / Gedachtenisdiensten / Herdenkingsdiensten 
 

Voor gemeenteleden van de Johanneskerk te Leersum: 
Gebruik van de Johanneskerk (al dan niet met onze predikant, incl. kosters) € 255,00 
Predikant Johanneskerk als voorganger buiten Johanneskerk (excl. reiskosten) € 133,00 
Huur achterzaal of ontmoetingsruimte en/of gebruik consistorie voor condoleance  
of koffietafel (buiten de dienst)  gratis 
Gebruik LED scherm, per uur (bediening door koster / predikant) gratis 
 
Voor gemeenteleden van de Michaëlkerk te Leersum: 
Gebruik van de Johanneskerk (excl. predikant, incl. kosters) € 255,00 
Huur achterzaal of ontmoetingsruimte en/of gebruik consistorie voor condoleance  
of koffietafel (buiten de dienst)  € 102,00 
Gebruik LED scherm, per uur (bediening door koster / predikant) € 15,00 
 
Voor NIET gemeenteleden van de Johanneskerk en Michaëlkerk te Leersum: 
Gebruik van de Johanneskerk (excl. predikant, incl. kosters) € 500,00 
Huur achterzaal of ontmoetingsruimte voorafgaand aan de dienst (t.b.v. condoleren) € 102,00 
Huur achterzaal of ontmoetingsruimte na afloop van de dienst (t.b.v. koffietafel) € 102,00 
Huur achterzaal of ontmoetingsruimte voor condoleance (buiten de dienst) € 102,00 
Gebruik consistorie als afscheidsruimte overledene (buiten de dienst) € 41,00 
Beheerkosten (2 kosters, per extra dagdeel buiten de dienst om) € 51,00 
Gebruik LED scherm, per uur (bediening door koster / predikant) € 15,00 
 
Eventuele overige te maken kosten zijn voor rekening van de huurder 
 
 

Trouwdiensten 
 
Voor gemeenteleden van de Johanneskerk te Leersum: 
Gebruik van de Johanneskerk (al dan niet met onze predikant, incl. kosters) € 255,00 
Predikant Johanneskerk als voorganger buiten Johanneskerk (excl. reiskosten) € 133,00 
Vervaardiging en vermenigvuldiging liturgie gratis  
Gebruik LED scherm, per uur (bediening door koster / predikant) gratis 
 
Voor gemeenteleden van de Michaëlkerk te Leersum: 
Gebruik van de Johanneskerk (excl. predikant, incl. kosters) € 255,00 
Vervaardiging en vermenigvuldiging liturgie (per 100 A4’tjes) € 26,00 
Gebruik LED scherm, per uur (bediening door koster / predikant) € 15,00 
 
Voor NIET gemeenteleden van de Johanneskerk en Michaëlkerk te Leersum: 
Gebruik van de Johanneskerk (excl. predikant, incl. kosters) € 460,00 
Beheerkosten (2 kosters, per extra dagdeel buiten de dienst om) € 51,00 
Vervaardiging en vermenigvuldiging liturgie (per 100 A4’tjes) € 26,00 
Gebruik LED scherm, per uur (bediening door koster / predikant) € 15,00 
 
Eventuele overige te maken kosten zijn voor rekening van de huurder 



Tarieflijst rouw- en trouwdiensten Johanneskerk Leersum per 01-01-2020 
  

2 

VERHUURTARIEVEN JOHANNESKERK  
PER 1 JANUARI 2020 

 
 

 
 
Kerkzaal, per dagdeel 

 
Voor gemeenteleden van de Johanneskerk te Leersum € 230,00 
 
Voor NIET gemeenteleden van de Johanneskerk  € 500,00 

 
 
 

Achterzaal, per dagdeel 
 

Voor gemeenteleden van de Johanneskerk te Leersum € 55,00 
 
Voor NIET gemeenteleden van de Johanneskerk  € 70,00 

 
Huur LED scherm, per uur  € 5,00 

 
 
 

Ontmoetingsruimte, per dagdeel 
 

Voor gemeenteleden van de Johanneskerk te Leersum € 45,00 
 
Voor NIET gemeenteleden van de Johanneskerk  € 55,00 

 
 
 

Kelder, per dagdeel 
 

Voor gemeenteleden van de Johanneskerk te Leersum € 21,00 
 
Voor NIET gemeenteleden van de Johanneskerk  € 26,00 
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Contact adressen 
 

 

Gebruik en verhuur Johanneskerk (beheer en koster) 
Dhr. J.H.L. (Hans) Stijn 
Rijksstraatweg 119 

3956 CK  Leersum 

Tel.: 0343 – 45 24 83 

E-mail: jhlstijn@tele2.nl 
 
 

Koster Johanneskerk  
Dhr. George Tempelaar  
Juffersland 96  

3956 TW  Leersum  

Tel.: 0343 – 45 12 09 

E-mail: gjtempelaar@casema.nl 
 
 
Johanneskerk 

Lomboklaan 9 

3956 DE  Leersum 

Tel.: 0343 – 45 25 29 

www.pknleersum.nl 
 
 
 
 
 
Algemene bepalingen 

 
• Het College van Kerkrentmeesters van de Johanneskerk te Leersum behoudt zich 

het recht voor de verhuur en/of het gebruik te weigeren, zonder opgave van redenen. 
• Verhuur en gebruik dienen passend te zijn bij het karakter van de Johanneskerk te 

Leersum. 
• Na gebruik wordt het geheel in dezelfde staat achtergelaten (schoon, opgeruimd en 

alles op zijn plaats). 
• Afwijking van de bovenstaande bepalingen en tarieven kan slechts via goedkeuring 

van het College van Kerkrentmeesters. 
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