De Hoeksteen
Klaartje Donzepad 59
3813PZ Amersfoort
Predikant : ds. Marieke E. J. den Braber

Dienstverlening bij trouwdiensten in De Hoeksteen
Bij trouwdiensten kan De Hoeksteen op drie aspecten behulpzaam zijn:
o de diensten van de wijkpredikant en/of
o het gebruik van kerkgebouw De Hoeksteen, inclusief kostersdiensten en/of
o de diensten van een organist
Het bruidspaar kan betreffende de kerkdienst afspraken maken met de wijkpredikant
ds. Marieke E.J. den Braber, tel. 06 – 271 529 46.
Betreffende het gebruik van kerkgebouw De Hoeksteen kan het bruidspaar (of de
ceremoniemeester) afspraken maken met de verhuurcoördinator dhr. Stijnco
Woldendorp, 06-24340984.
Voor wat betreft de vergoeding die de wijkgemeente voor deze diensten berekent geldt
het volgende:
A) Aan het bruidspaar wordt voor de gewenste dienstverlening een vergoeding in
rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt:
o voor de diensten van de predikant: € 325, o voor gebruik van het kerkgebouw: € 175, o voor de diensten van een organist: € 55,B) Als de wijkpredikant echter niet in de gelegenheid is om zelf haar medewerking te
geven, dan regelt de Hoeksteen dat een andere predikant de dienst verzorgt. Voor de
vergoeding aan de vervangende predikant hanteert De Hoeksteen de PKN-regeling
voor gastpredikanten.
Als door het bruidspaar zelf wordt gekozen voor een andere dan de wijkpredikant
en/of een ander (kerk-)gebouw dan De Hoeksteen, dan komen de kosten daarvan
geheel voor rekening van het bruidspaar.
C) Indien het bruidspaar (of ten minste één persoon ervan) ingeschreven staat als
gemeentelid van De Hoeksteen én via kerkbalans jaarlijks een financiële bijdrage
leverde aan de wijkgemeente, dan wordt de onder A) bedoelde vergoeding
verminderd met de (gezamenlijke) financiële bijdrage die door hen in de afgelopen 3
hele kalenderjaren werd gedaan aan de Actie Kerkbalans. Het aldus berekende saldo
bedraagt evenwel nooit minder dan ‘nihil’.
D) De catering en de eventuele verstrekking van een CD wordt in alle gevallen conform de
in de wijkgemeente van toepassing zijnde tarieven doorberekend.
E) Pastorale of andere overwegingen, die een uitzondering op bovenstaande regelingen
kunnen vormen, zijn niet geformuleerd: dit is aan de wijkpredikant in overleg met de
wijkraad van kerkrentmeesters.

