Protestantse gemeente De Brug
Schuilenburgerweg 2,
3816 TB Amersfoort
Tel. 033-4725109
__________________________________________________________________________
Regeling vergoedingen bij rouwdiensten
1. Voor actieve leden geldt:
De familie van actieve leden kan bij een rouwdienst gebruik maken van:
- de diensten van de wijkpredikanten van De Brug
- gebruik van het kerkgebouw De Brug, inclusief kostersdiensten (voor de huur van de
zalen wordt een vergoeding gevraagd volgens de tarieven bij verhuur waarbij voor
Brugleden een korting van 25% wordt gegeven)
- de diensten van de wijkorganist van De Brug
Regeling bij het niet kunnen ‘leveren’ door predikant, wijkgemeente of wijkorganist.
-als de wijkpredikant, om welke reden ook, zijn medewerking niet kan geven, en een
andere predikant doet de dienst, dan betaalt de wijkgemeente deze predikant, volgens de
interne PGA regeling, dat wil zeggen € 200,-.
-als geen gebruik gemaakt kan worden van de eigen organist, dan betaalt de wijkgemeente
de kosten van een andere organist.

2. Voor de familie van niet-actieve leden, van actieve leden (waar de familie een eigen keuze
maakt) en van niet-leden geldt:
-als de familie zelf kiest voor een andere predikant dan de wijkpredikant, dan betaalt de
familie de kosten die door de andere predikant in rekening worden gebracht;
-als de familie zelf kiest voor een andere dan de organist van de wijkgemeente, dan
betaalt de familie de kosten die door de andere organist in rekening worden gebracht.
-Indien niet-actieve leden en niet-leden gebruik willen maken van predikant, wijkkerkgebouw
en organist, dan betaalt de familie de kosten hiervoor.
3. Voor iedereen geldt:
- Kosten voor catering en gebruik zalen worden in alle gevallen doorberekend aan de
betrokkenen, waarbij voor Brugleden een korting geldt van 25%.

Beleid kerkenraad van De Brug:
Algemeen. Pastorale overwegingen, die een uitzondering op bovenstaande regeling
noodzakelijk kunnen maken, zijn niet geformuleerd. De predikant(en) van De Brug, kunnen in
overleg met de wijkkerkenraad/het moderamen deze uitzondering vaststellen
Vastgesteld in de kerkenraad van De Brug, 9 september 2015.
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