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§ 1. Trouwprotocol
Wanneer u wilt trouwen in de St. Lambertuskerk te Ingen of een beroep wilt doen op de predikant van
de Hervormde Gemeente Ingen voor een trouwdienst elders, gaat dit volgens onderstaande stappen:
1. U laat minimaal twee maanden voorafgaand aan het huwelijk aan de predikant weten wat uw
wensen zijn aangaande een huwelijksdienst. U gaat bij de predikant na of het mogelijk is de
dienst te houden op de gewenste datum.
2. U neemt contact op met Het College van Kerkrentmeesters, te weten mevr. Nelly van Laar,
tel.nr. 0344-692643, en regelt met haar de praktische punten m.b.t. uw huwelijk: zoals de
reservering van het kerkgebouw. Ook zullen zij zorgen voor de aanwezigheid van de koster en
indien u dat wilt, een organist.
3. De predikant maakt een tweetal afspraken met u om de dienst voor te bereiden.
4. De ouderling van uw wijk is in principe ouderling van dienst en zorgt voor de Huwelijksbijbel
en - kaars.
5. U draagt zelf zorg voor het opstellen van de liturgie (in overeenstemming met de predikant). U
draagt ook zorg voor het drukken van de liturgie (dit kan tegen een vergoeding bij de kerk,
maar mag uiteraard ook via andere wegen).
6. Bij speciale wensen wordt de predikant geraadpleegd.
7. De opbrengst van de collecte tijdens de huwelijksdienst, komt ten bate van de Hervormde
Gemeente Ingen, ook wanneer de huwelijksdienst op een andere locatie wordt gehouden.
Daarnaast is het mogelijk een tweede, charitatieve collecte te houden, voor een door het
bruidspaar gekozen doel.
8. Op de twee zondagen voorafgaand aan uw huwelijk, wordt uw huwelijk afgekondigd in de
kerk. Tevens wordt uw huwelijk vermeld in de Kerk Roept en Kerkbazuin.
9. Tarieven vindt u op de volgende pagina.
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§ 2. Tarieven Trouwdiensten

Huwelijksdienst van leden in de St. Lambertuskerk
Inclusief : Predikant, Huur kerkgebouw, Koster, Organist, Huwelijksbijbel en -kaars
Exclusief: Liturgieën

Huwelijksdienst van leden in de St. Lambertuskerk met een zelfgekozen
predikant van elders
Inclusief: Huur kerkgebouw, Koster, Organist, Huwelijksbijbel en - kaars
Exclusief: Liturgieën, Predikant (kosten rechtstreeks te verrekenen met predikant)

€ 350,00

€ 350,00

Wanneer er geen predikant beschikbaar is, hoeft u de extra kosten niet te betalen.
De kerkenraad zoekt naar een geschikte vervanger en bekostigt deze.
Wanneer er wel een predikant beschikbaar is, maar u kiest zelf voor een andere,
dient u de extra kosten te verrekenen met de predikant zelf.

Huwelijksdienst van leden op een andere locatie
Inclusief: Predikant, Organist, Huwelijksbijbel en - kaars
Exclusief: Liturgieën, Koster, Overige kosten zoals kilometervergoeding: € 0, 28, per km.





€ 350,00
(bijkomend:
reiskosten)

Wanneer bruid en bruidegom geen van beide doop- of belijdend lid zijn van de Hervormde
Gemeente Ingen, en toch een trouwdienst willen in de Hervormde kerk van Ingen, gelden
andere bedragen dan hiernaast genoemd. Deze bedragen zijn bekend bij Het College van
Kerkrentmeesters.
Wanneer een bruidspaar geen gebruik wil maken van Hervormde Kerk van Ingen, maar wil
trouwen op een andere locatie, worden dezelfde kosten in rekening gebracht. Dit om alle
wensen van bruidsparen gelijk te behandelen en te stimuleren dat ons eigen gebouw wordt
gebruikt. Houdt in dit geval rekening met eventuele extra kosten die verbonden zijn aan een
andere locatie (reiskosten organist en predikant bijvoorbeeld).
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§ 3. Rouwprotocol
Wanneer u gebruik wilt maken van de St. Lambertuskerk te Ingen of een beroep wilt doen op de
predikant van de Hervormde Gemeente Ingen m.b.t. een rouwdienst, gaat dit volgens onderstaande
stappen:
1. De uitvaartverzorger doet gewoonlijk een beroep op de predikant van de Hervormde
Gemeente te Ingen en maakt duidelijk wat uw wensen zijn m.b.t. de rouwdienst. De predikant
geeft aan in hoeverre hieraan voldaan kan worden.
2. Indien u wilt dat de uitvaart vanuit de St. Lambertuskerk zal plaatsvinden, neemt de
uitvaarverzorger tevens contact op het met het College van Kerkrentmeesters, Nelly van Laar,
tel.nr. 0344-692643. De kerkrentmeesters dragen zorg voor de reservering van het
kerkgebouw en de aanwezigheid van de koster.
3. De predikant zal na geïnformeerd te zijn door de Uitvaartverzorger, zo snel mogelijk contact
met u opnemen voor een afspraak ter voorbereiding van de rouwdienst. De predikant stelt ook
de ouderling van de betreffende wijk op de hoogte, om aanwezig te kunnen zijn bij de
rouwdienst.
4. De liturgie van de rouwdienst wordt in samenspraak met de predikant opgesteld. De
hervormde Gemeente te Ingen heeft sinds 21 maart 2013 als regel dat ten minste 2 liederen
in een rouwdienst op welke locatie dan ook, christelijk van aard zijn.
5. De uitvaartverzorger zorgt voor het drukken van een eventuele liturgie.
6. Bij speciale wensen wordt altijd de predikant geraadpleegd.
7. De Hervormde Gemeente te Ingen heeft op 21 maart 2013 besloten alle mensen die begraven
worden vanuit de Hervormde Gemeente te Ingen , te herdenken in een dienst volgend op de
begrafenis, door middel van een korte stilte en een lied. Tevens zult u uitgenodigd worden,
voor een jaarlijkse herdenkingsdienst in de maand november.
8. Het overlijden zal daarnaast worden opgenomen in de Kerkbazuin en in de Kerk Roept.
9. Tarieven vindt u op de volgende pagina.
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§ 4. Tarieven Rouwdiensten
Rouwdienst van leden in de St. Lambertuskerk
Inclusief : Predikant, Huur kerkgebouw, Koster, Organist
Exclusief: Liturgieën

Rouwdienst van leden in de St. Lambertuskerk met een zelfgekozen
predikant van elders
Inclusief: Huur kerkgebouw, Koster, Organist
Exclusief: Liturgieën, Predikant (kosten rechtstreeks te verrekenen met de
predikant in kwestie)

€ 235,-

€ 150,-

Wanneer er geen predikant beschikbaar is, hoeft u de extra kosten uiteraard niet te
betalen. De kerkenraad zoekt naar een geschikte vervanger en bekostigt deze.
Wanneer er wel een predikant beschikbaar is, maar u kiest zelf voor een andere,
dient u de extra kosten te verrekenen met de predikant zelf.

Rouwdienst van leden in een Rouwcentrum of op een andere locatie
Inclusief: Predikant.
Exclusief: Liturgieën, overige kosten



€ 150,-

Wanneer de overledene geen doop- of belijdend lid is van de Hervormde Gemeente Ingen, en
er toch een wens is om een beroep te doen op de predikant van Ingen, gelden andere
tarieven. Ook gelden andere tarieven voor mensen die elders lid zijn en alleen het
kerkgebouw willen gebruiken. Deze bedragen zijn bekend bij Het College van
Kerkrentmeesters.
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