
 

Bijdragen parochie H. Augustinus 

 

Algemeen 

Het personeel en onderhoud van de kerken kosten veel geld. 
Wij ontvangen daarvoor geen buidel met geld van het bisdom. 
Ook niet van andere kerkelijke instanties of van staatswege (gemeente). 
De parochianen vormen de parochie en bekostigen samen de instandhouding van de 
geloofsgemeenschappen.  

Naast de collectes en eventuele andere vrije giften kennen wij: 

 een gezinsbijdrage 
Wij denken aan een bedrag van € 2,-- per gezin per week.  
Betalen kan met een automatische incasso van € 25,00 per kwartaal, € 50,00 per 
halfjaar of € 100,00 per jaar. 
Natuurlijk staat het u vrij een hoger of lager bedrag bij te dragen. 
Uw gezinsbijdrage regelen met een ANBI overeenkomst is mogelijk. Uw gift is dan 
voor de volle honderd procent aftrekbaar van de belastingen. Informatie hierover kunt 
u opvragen bij de penningmeester van de parochie Heilige Augustinus; 
 

 tarieven voor vieringen en misintenties; 
 

 grafrechten. 

 

 

 

 

Wij zijn dankbaar voor uw bijdrage, die gebruikt wordt voor het pastorale werk. 
Voor de aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden. Maar ook 
voor vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. 
Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor het onderhoud van de kerk en voor 
vieringen. Uw bijdrage maakt dat het werk van uw kerk door kan gaan.   
WIJ DANKEN U HIERVOOR HARTELIJK. 

 

 

 



 

Tarieven parochie H. Augustinus. 

 

Tarieven conform het advies van het bisdom 

Vieringen 

  

 Huwelijksviering € 380,00 

 Jubileumviering € 290,00 

 Uitvaart en avondwake € 470,00 

 Uitvaart zonder avondwake € 470,00 

 Avondwake zonder uitvaart € 290,00 

 Eerste Communie €   35,00 

 Vormsel €   35,00 

 Doop €   35,00 

 Misintenties €   12,00 

 
Begeleiding crematorium na de 
dienst in de kerk     € 150,00 
 
Afscheidsdienst buiten kerkgebouw € 300,00 
 
Begraving zonder voorafgaande  
dienst in het kerkgebouw   € 160,00 
 
Graf delven of ingraven asbus; 
de kostprijs wordt door grafdelver in rekening gebracht 
       

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafrechten 

  

 Enkel graf 20 jaar:  

     grafrechten + onderhoud € 1100,00 

  

 Dubbeldiep graf 20 jaar:  

     grafrechten + onderhoud € 1320,00 

  

 Enkel columbarium 20 jaar:   

     grafrechten + onderhoud € 1100,00 

  

 Dubbel columbarium 20 jaar:   

     grafrechten + onderhoud € 1320,00 

  

  Urnengraf 20 jaar   

      Grafrechten + onderhoud           €  990,00 

      Gedenkplaat excl. tekst           €  375,00 

 

Verlenging grafrechten  

Verlenging enkel graf  10 jaar 5 jaar 

     grafrechten + onderhoud € 550,00 € 297,00 

 Verlenging dubbeldiep graf      

     grafrechten + onderhoud € 660,00 € 363,00 

 Verlenging enkel columbarium      

     grafrechten + onderhoud € 550,00 € 297,00 

 Verlenging dubbel columbarium      

     grafrechten + onderhoud € 660,00 € 363,00 

 Verlenging urnengraf     

     grafrechten + onderhoud € 495,00 € 265,00 

 

Specifieke wensen en afspraken vanuit het verleden kunt u bespreken met uw 
geloofsgemeenschap. 


