
DE KERKELIJKE TARIEVEN 2018

Ieder jaar worden door het bisdom de kerkelijke tarieven en door de gemeente Steenwijkerland de 
tarieven voor begraven aangepast.
Hierdoor is het parochiebestuur genoodzaakt de tarieven aan te passen en hanteert daarvoor de 
tarieven van het bisdom en de gemeente van 2017 voor het jaar 2018.

De kerkelijke tarieven vanaf 1 januari 2018 in de Parochie H. Christoffel 

Kaars €            0,30
Devotiekaars/lichtje €            0,60
Bronboekjes / misboekjes €            0,50
H. Mis / Stipendium €          11,80
Jaargedachtenis €          16,95
Doop €          70,00
Huwelijksviering €        288,90
Gezongen jubileumviering (aparte viering) €        233,40
Jubileumviering (tijdens normale viering) €          74,10
Avondwake, uitvaart kerk en begrafenis  €        295,05 
Voor een uitvaart en crematie met begleiding naar crematorium wordt € 100,- extra berekend.
Voor een uitvaart in de kerk met koor wordt € 100,- extra in rekening gebracht.
Bijzondere vieringen zijn exclusief de kosten voor de dirigent en/of organist.

Tarieven voor R.K. Begraafplaats
Graf delven baby 0-1 jaar €        222,05
Graf delven kind 1-12 jaar €        444,15
Graf delven enkel graf €        888,20
Graf delven op urnenveld €        344,50
Verstrooien as €          82,50
Grafrecht baby tot 1 jaar (20 jaar) €        451,30
Grafrecht voor enkel graf of urnengraf 
voor een kind tot 12 jaar (20 Jaar) €        676,90
Grafrecht voor enkel graf of urnengraf (20 jaar) €        902,60
Grafrecht voor dubbel graf of urnengraf (20 jaar) €     1.805,15
Verlenging grafrecht voor kind tot 12 jaar (10 jaar) €        339,00
Verlenging grafrecht enkel graf of urnengraf (10 jaar) €        452,30
Verlenging grafrecht dubbel graf of urnengraf (10 jaar) €        903,60
Voor het afgeven van een vergunning voor plaatsen 
of vernieuwen van grafbedekkingen, gedenkteken of
gedenkplaten €        330,15
Bij een bijzetting in een dubbelgraf met grafrechten tot weer 20 jaar wordt uitgegaan van dubbel 
graftarief.

Deze  tarieven  gelden  voor  parochianen  die  zich  betrokken  voelen  bij  onze  parochie  en  met  de
jaarlijkse Aktie Kerkbalans voor de eigen kerk/locatie meedoen.
Indien hier niet aan wordt voldaan worden bovengenoemde tarieven verdubbeld.


