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Zo nu en dan doen ‘niet leden van de
Vrije Evangelische Gemeente Heerde’
een beroep op de predikant rondom het
overlijden van een familielid.
De situatie die tot deze vraag leidt is
niet altijd gelijk:
 Soms betreft het mensen die
geen band met een kerk hebben,
maar wel gelovig zeggen te zijn en
graag willen dat er ‘iemand van een kerk’ bij
de begrafenis of crematie betrokken wordt.
 Een enkele keer gaat het om mensen, die
vroeger ooit (doop)lid waren van de VEGKruiskerk.
 Er zijn ook situaties, waarin men lid
is van een (andere) kerk, maar daar
de pastorale hulp rondom een begrafenis of
crematie geweigerd wordt, soms omdat er
principiële bezwaren zijn tegen de keuze
voor een crematie.
 Mogelijk zijn er nog andere aanleidingen.

Vrije Evangelische Gemeente Heerde
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Omdat er in een korte tijd intensief contact is
met een familie, er allerlei voorbereidingen zijn
en er medewerking wordt verleend aan een
uitvaart, is het ook reëel om aan mensen die
met deze vraag komen een financiële
vergoeding te vragen.

Uiteindelijk wordt er gebruik gemaakt
van de inzet van de predikant, die in dienst is
van de Vrije Evangelische Gemeente Heerde.
Bovendien zijn veel mensen verzekerd
en kunnen de kosten (geheel of gedeeltelijk)
declareren.
Voor deze diensten zijn de volgende bedragen
van toepassing
 Bezoek predikant aan de familie na het
overlijden
 Voorbereiding van de uitvaart
 Uitvaart
 Bezoek in de dagen/weken na de uitvaart.
Samen:
€ 300, Indien er gebruik wordt gemaakt van het
kerkgebouw+zaalruimte:
€ 150, Indien er gebruik wordt gemaakt van
koffie/thee
Koffie per kop
€ 1,Thee per kop
€ 0,50
Een broodmaaltijd moet men zelf regelen
(broodjes gesmeerd aanleveren)
 Het drukken van een ‘orde van dienst’
(Zwart/Wit)
0-50 ex.
€ 20,51-100 ex.
€ 30,100-200 ex.
€ 40,De penningmeester van de Vrije Evangelische
Gemeente Heerde zorgt dat er binnen twee
weken na de begrafenis of crematie een
rekening wordt overhandigd aan de
uitvaartleider of familie.
Meer info: secretaris@vegkruiskerkheerde.nl

