
 

Tarieven Parochiefederatie OLV en STP 2023 
 

Eucharistievieringen OLV en STP 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00 
Eucharistieviering op zaterdag of zondag of feestdagen ddw € 30,00 
Zeswekendienst (valt niet in collectemissen) op zat/zon € 30,00 

Zeswekendienst (valt niet in collectemissen) ddw € 15,00 

 

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of  

zondagmissen worden gehouden  € 325,00 
 

Uitvaart OLV 

Uitvaart in OLV (inclusief organist) € 500,00 
Koor Schola € 150,00 
Basilicakoor met Schola € 500,00 
 

Uitvaart STP 
Uitvaart Sint Pieter boven of beneden (exclusief organist) € 500,00 

Dameskoor boven, dirigent en organist € 160,00 
Begrafeniskoor beneden, dirigent en organist € 160,00 
St. Ceciliakoor beneden, dirigent en organist € 500,00 

St. Caeciliakoor boven, dirigent en organist € 500,00 
 

Uitvaart algemeen OLV en STP 

Indien de nabestaanden een solist of een ander koor wenst dienen de kosten 
daarvan rechtstreeks betaald te worden. 
 

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een  

begraafplaats (uitgezonderd kerkhof Sint Pieter Boven) na een 
voorafgaande kerkdienst € 100,00 
 

Bijdrage voor een uitvaartviering door een parochiepriester/diaken 
in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 500,00 
 

Bijdrage voor een avondwake in de parochiekerk zonder 
navolgende uitvaartdienst (extra dienst)  € 250,00 
 

Huwelijk OLV 

Huwelijksviering (ook in crypte OLV) (inclusief organist) € 500,00 
Voor de huwelijksviering in OLV geldt een toeslag van € 100,00 

(i.v.m. werkzaamheden koster buiten de gebruikelijke werktijd) 
wanneer deze ingepland worden: 

- door de week na 13.00 uur 

- op zaterdag na 12.00 uur. 
Koor Schola € 150,00 
 

Huwelijk STP 
STP Huwelijksviering (exclusief organist) € 500,00 
Dameskoor boven € 220,00 

Klein koor beneden € 220,00 
 

Huwelijk algemeen OLV en STP 

Voorbereiding van een huwelijk hier dat in het buitenland gesloten wordt € 100,00 
 

Kosten voor een huwelijksviering dienen vooraf betaald te worden. 



 

Kosten voor Basilicakoor (olv), Sint Ceciliakoor (be) en Sint Caeciliakoor (bo), 

Dameskoor boven en klein koor beneden, solisten etc. dienen in overleg met de 
dirigent afgesproken te worden en rechtstreeks betaald te worden via 

dirigent/organist, zonder tussenkomst parochiekantoor. 
 

Doopviering OLV en STP € 50,00 
 

Communie € 50,00 

 
Vormsel € 75,00 
 

Gestichte Jaardiensten OLV en STP 
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar - maximaal 20 jaar): 

Stichtingen worden geregeld via het Parochiekantoor. 
 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)  
5 jaar  € 75,00 

10 jaar € 150,00 
20 jaar € 275,00 
 

Eucharistieviering op zaterdag of zondag of feestdagen 
5 jaar € 150,00 

10 jaar € 300,00 
20 jaar € 600,00 
 

Verrekening kerkbijdrage OLV en STP 

Bij uitvaarten wordt het totaal betaalde bedrag aan kerkbijdrage van de 
afgelopen 4 jaar verrekend/teruggeboekt, met een maximum van  

€ 500,00. 
 

Minimumkerkbijdrage bepaald door Bisdom OLV en STP 

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op: € 130,00 per jaar. Het richtsnoer voor 

deelname aan de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) blijft 1% van het netto inkomen van 
een economische eenheid. 
 

Diverse kosten OLV 
Suisse (bij uitvaart of huwelijk) € 50,00 
Koster za/zo na 12.00 uur en ddw na 13.00 uur € 100,00 

Kaarsen (klein) € 0,50 
Kaarsen (groot) € 1,00 

Noveen- of devotiekaarsen € 5,00 
 

Kosten kaarsen STP  
Kaarsen (klein) € 0,50 

Kaarsen (groot) € 1,00 
Noveen- of devotiekaarsen € 5,00 
 

Kosten kaarsen Lourdesgrot 
Kaarsen (klein) € 0,50 

Noveen- of devotiekaarsen € 5,00 
  



 

Huur ruimtes (per dagdeel ’s-morgens/’s-middags/’s-avonds) 
 

Pro Deo parochiële groepen: Neocatechumenale gemeenschap, 
studentenpastoraat, Basilicakoor, kerkbestuur, Broederschap, Dragersgilde, 

vergadering accueil, culturele commissie, pelgrimsgroepen, bedevaartgroepen, 
hostesses, gastheren en gastvrouwen en lezingen. 
Neocatechumenale gemeenschap en studentenpastoraat betalen wel voor 

gebruik van de Slouw. 
 

Gebruik door niet parochiële groepen: 
 

Huur ruimtes OLV 
Parochiezaal OLV, pdd € 100,00 

en indien nodig energiekosten € 50,00 
 

Gebruik kruisgang en pandhof voor ontvangsten/recepties is niet toegestaan.  
 

Huur ruimtes STP 

Pieterkelderke, pdd € 40,00 
De Slouw, pdd € 50,00 

en indien nodig energiekosten € 25,00 


