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De diverse huurprijzen 
en mogelijkheden. 

 

 
      Asselsestraat 199 – 7312 CS  Apeldoorn 

 

 
Algemene prijzen per dagdeel. 
Onder een dagdeel wordt verstaan een gebruik van de 
ruimte van maximaal 4 aaneengesloten uren. 

Kerkzaal *1 (200 personen)  € 250.- 
(All-in = inclusief 1 uur voor koster à € 36.-,  
 het gebruik van de geluidinstallatie, het orgel  
 en/of piano € 80.-) 
 
Zaal 1  (20 personen)  € 30.- 

Zaal 2  (20 personen)  € 30.- 
(Zaal 1 en 2 zijn in combinatie gebruik mogelijk) 
 
Zaal 3  (max. 10 personen) € 20.- 
  
Zaal 4  (50 personen)  € 60.- 

Zaal 5  (6 personen)  € 15.- 

Lammerenhut    € 40.- 

Ontmoetingsruimte   € 40.- 

Keuken (nieuwbouw)   € 30.- 

Keuken (oude gedeelte)  € 15.- 

Koffie & Thee    € 1,50 
Drankjes *2    € 1,50 

 

*1) Voor de maanden november, december, januari en 
     februari, geldt een energietoeslag van € 30.- 
 
*2) Alcoholhoudende dranken worden uitsluitend 
     geserveerd tijdens besloten bijeenkomsten. 

 
Huwelijksbevestiging. 

Kerkzaal   € 250.-  
 
Koffie & Thee   € 1,50 
Drankjes   € 1,50  
 
Voor de ontvangst (voor de dienst) en de bediening van het  
geluid (tijdens de dienst) is een vrijwilliger nodig.  
Totaal 2 uren. Deze vrijwilliger krijgt een vergoeding van  
€ 5.- per uur. U ontvangt hiervoor een afzonderlijke factuur. 
    
Na de dienst: 
Voor een eventuele receptie na de dienst zullen er twee of  
drie vrijwilligers moeten worden ingezet voor de bediening.  
Deze vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 5.- per uur.  
Dit totaalbedrag wordt op een afzonderlijke factuur bij u in 
rekening gebracht. 
 
n.b. 
Wij gaan er van uit dat u zelf voor een predikant en de 
muzikale begeleiding zorgt. 
Er is in de kerkzaal een podium, doch dit maakt  
deel uit van het liturgisch centrum.  
  



 

 

Begrafenissen/condoleance. 
 
Kerkzaal  € 250.-  
 
Koffie & Thee  € 1,50 
Drankjes  € 1,50 
 
Condoleanceruimte (indien van toepassing) 
Voor het gebruik van de condoleanceruimte voorafgaand 
aan de (uitvaart)dienst wordt € 60.- in rekening gebracht. 
of 
Voor het gebruik van de condoleanceruimte na de 
begrafenis/crematie (ontmoetingsruimte, zaal 1 en zaal 2) 
wordt € 100.- in rekening gebracht. 
 
Voor de ontvangst/condoleance (voor de dienst) en de 
bediening van het geluid (tijdens de dienst) worden twee 
vrijwilligers ingezet. Totaal 2 uren. Deze vrijwilligers 
krijgen een vergoeding van € 5.- per uur.    

 
Voor een eventuele condoleance/broodjes na de dienst 
zullen er twee of drie vrijwilligers moeten worden ingezet 
voor de bediening. Deze vrijwilligers krijgen een 
vergoeding van € 5.- per uur. Tevens wordt een extra 
kostersinzet van 1 uur in rekening gebracht à € 36.-. 
 
Kaarsen naast de kist in de kerkzaal:  
Voor 6 kaarsen naast de kist in de kerkzaal 
wordt een bedrag van € 30.- in rekening 
gebracht.  
 
Vervaardigen en kopiëren van liturgieën: 
Voor het vervaardigen en kopiëren van 
liturgieën wordt per 50 liturgieën een bedrag 
van € 40.- in rekening gebracht.  

 
 
 
 
 

n.b. 
1. Voor het gebruik van de kerkzaal en de condoleance 
    ruimte wordt een factuur verzonden naar de 
    desbetreffende begrafenisondernemer. (Die brengt 
    dit vervolgens via een totaalnota bij u in rekening) 
2. Voor de inzet van vrijwilligers, extra kostersinzet, 
    koffie/thee/broodjes en de eventuele 6 kaarsen 
    naast de kist, ontvangt u een afzonderlijke factuur  
    via de penningmeester van de wijkkas. 
3. Voor leden van de PGA geldt een bijdrage van € 90.-  
    voor de kerkzaal. 

 
Concerten in de kerkzaal. 
 
Kerkzaal *1  € 250.- (incl. inzingen) 
 
Koor: 
Voor een koor zijn er (onder het orgel) 70 – 80 
(zit)plaatsen beschikbaar. Daar is ook de gangbare 
kooropstelling. Het koor kan 1½ uur voor aanvang van 
de dienst (indien gewenst) inzingen. 

Kerkzaal: 
Naast het koor zijn er in de kerkzaal nog 180 
zitplaatsen over. 
 
Gaanderij: 
Indien noodzakelijk zijn er op de gaanderij nog 30 
zitplaatsen mogelijk. 
 
Koorleden vooraf. 
Koffie & Thee  € 0,50.- (in de achterzaal te 

                consumeren) 
Eventuele in de pauze/na afloop van het concert. 
Koffie & Thee  € 1,50 
Drankjes  € 1,50   

Bij gebruik in verband met een repetitie op een  
andere dan de concertdag. 
Kerkzaal *1    € 70.- 
Koffie & Thee voor koorleden € 1,50  
 
n.b. 
Door het koor zelf te regelen: 
- Gehele marketing. (inclusief flyers, publicaties etc.) 
- Vaststelling entreeprijs.  
  (Het koor is zelfverantwoordelijk voor een sluitende begroting) 
- Verkoop toegangsbewijzen, c.q. in overleg met de koster en/of 
  in te zetten vrijwilligers. 
 
Vooraf worden met de koster afspraken gemaakt in 
 betrekking tot:  
  - De plaats van het optreden in de kerkzaal. 
  - De indeling/inrichting van de kerkzaal. 
  - Het eventueel gebruiken van de geluidinstallatie en de 
    bediening daarvan. 
 
*1) Voor de maanden november, december, januari en 
     februari, geldt een energietoeslag van € 30.- 

 

Contact: 
 

Protestantse Gemeente Goede Herderkerk 
 Asselsestraat 199, 7312 CS  Apeldoorn 

Tel (3554968) 
E-mail: goedeherderkerk@goedeherderkerk.info 

Website: www.goedeherderkerk.info 
 

Pleun de Heer, kerkmeester (T:5223471) 
E-mail: pleun1@kpnplanet.nl 

 
Mels Huisman, coörd. koster (T:06-10523359) 

E-mail: m.huisman19@kpnplanet.nl  



 

 

Open spreekuur: 
-Elke vrijdagmiddag is er een open spreekuur in de kerk.  
  De kerk is open voor zomaar een gesprek van 14.00 uur 
  tot 16.00 uur en de (gratis) koffie/thee staat voor u 
  klaar. 
-Tijdens het spreekuur is er veelal ook gelegenheid    
  om (zonder verdere kosten) tussen 14.00 – 15.00 uur 
  een sociaal raadsman te raadplegen.  
 
Pastorale begeleiding: 
Alleen kerkelijke mensen? Nee, het pastoraat staat open  
Voor iedereen. Ook als je niet gelovig bent of geen lid van  
een kerk, kun je zonder meer een beroep op ons doen. 


