
Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen 
www.pkn-ng.nl 

 

Tarieven gebruik Bartholomeuskerk Noordlaren en Trefpuntkerk Glimmen 

vanaf 1 januari 2023 

 

In de periode van 1 oktober tot 1 april geldt een wintertoeslag 

van 50 euro voor de kerk(zaal) en 10 euro voor de andere ruimten. 

 

 

Algemeen  2023  € 

 Verhuur kerk per dagdeel  275 

 Gebruik Grote Zaal Trefpunt  50 

 Gebruik Kleine Zaal Trefpunt  35 

 Verhuur kerk culturele activiteiten Noordlaren / Glimmen 75 

 

Huwelijk (Lidmaat PG Noordlaren-Glimmen) 

 Gebruik kerk  Gratis 

 

Huwelijk (Geen lidmaat PG Noordlaren-Glimmen) 

 Gebruik kerk  500 

 Extra werkzaamheden (per half uur)  40 

 

Begrafenis (Lidmaat PG Noordlaren-Glimmen) 

 Gebruik kerk  Gratis 

 

Begrafenis (Geen lidmaat PG Noordlaren-Glimmen) 

 Gebruik kerk  500 

 

Klokluiden bij begraven 30 

 

Catering 

 Koffie / Thee (extra cake/koek € 1,00 )  1,50 

 Frisdrank en wijn  2,00 

 Belegd broodje  Op aanvraag 

 Kop soep  Op aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 6 december 2022 

  



Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen 
www.pkn-ng.nl 

 

Toelichting bij de tarieven 
 

 

Huren kerk en kerkzaal: 

1.  Bij een kerkelijk huwelijk of begrafenis wordt alleen het gebouw ter beschikking 

gesteld. De predikant en organist dient men zelf te bespreken. De eigen predikant 

en organist is voor lidmaten PG Noordlaren-Glimmen gratis. 

2.  Een eenmalig bezoek voor de plechtigheid van maximaal 1 uur om iets klaar te 

zetten of te testen is inbegrepen bij de huurprijs, evenals een eenmalig bezoek om 

de kerk te bezichtigen en afspraken over de huur te maken. 

3.   Op de dag van de plechtigheid is de kerkdeur een uur voor aanvang geopend 

en een uur voor het opruimen/terugzetten. Voor de plechtigheid zelf wordt 

maximaal 1,5 uur gerekend. Derhalve totaal maximaal 3,5 uur. 

4.   De tarieven voor huur zijn inclusief gebruik maken van orgel, beamer, geluid, 

piano en klokluiden. 

5.   Bij huur van ruimtes voor meerdere keren per jaar (bijvoorbeeld. koorrepetities) is 

een korting bespreekbaar. 

6.   Wintertoeslag van 1 oktober tot 1 april. 

 

Huren overige ruimten: 

7.   Voor bijeenkomsten geldt dat in de grote zaal van het Trefpunt maximaal 50 

mensen een zitplaats kunnen hebben en voor de middenzaal maximaal 20. 

8.   Ook hier geldt de wintertoeslag van 1 oktober tot 1 april. 


