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Bestuur parochie H. Maria Magdalena – tarieven 2023 
 

Vieringen Euro 

Deelname aan project Eerste H. Communie of Vormsel, elk afzonderlijk 70 

Huwelijksviering met koor en misdienaars (excl. bloemen) 500 

Jubileumviering met koor en misdienaars (excl. bloemen) 400 

Voorbereiding huwelijk indien huwelijk elders gesloten 250 

Jubileumviering tijdens normale dienst 70 

Gebruik van een kerkgebouw voor uitvaart, huwelijk of jubileumviering, met eigen 

voorganger (alleen op aanvraag) 

300 

Uitvaart (eventueel naar wens met avondwake) 500 

Alleen avondwake 260 

Dienst in crematorium door pastor (in een straal van 50km rondom Bemmel) 400 

Begeleiding door pastor naar crematorium of begraafplaats buiten de parochie (in een straal 

van 50 km rondom Bemmel) 

150 

Misstipendia (misintentie) 10 

Geen kerkelijke viering. Wel misintentie en/of kruisje en/of vermelding in Ankerplaats en/of 
uitnodiging voor Allerzielen 

50 

Huur van een kerk via gebruiksovereenkomst (aanvragen bij parochiebestuur) Op aanvraag 

Begraafplaats 

Bij het begraven/bijzetten van een overledene op zaterdag wordt een toeslag van 50% 

toegepast. 

 

Begraven/bijzetten overledene incl. graf delven voor persoon ouder dan 11 jaar 720 

Begraven/bijzetten overledene incl. graf delven voor een kind van 1 tot en met 11 jaar 360 

Begraven/bijzetten overledene incl. graf delven voor een kind beneden 1 jaar 180 

Grafrechten per 20 jaar voor een dubbel graf naast elkaar 2500 

Grafrechten per 20 jaar voor een enkel of dubbel graf voor een kind tot en met 11 jaar 

(boven elkaar) 

715 

Grafrechten per 20 jaar voor familiegraf (drie of meer inlagen) 2860 

Grafrechten per 20 jaar voor enkel of dubbel gewoon graf (boven elkaar) 2200 

Reservering of verlenging grafrechten voor 5/10/20 jaar voor dubbel graf (naast elkaar) 625/1250/2500 
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Verlenging grafrechten voor 5/10/20 jaar voor enkel of dubbel graf voor kind tot en met 11 

jaar 

180/360/715 

Reservering of verlenging grafrechten voor 5/10/20 jaar voor familiegraf (drie of meer 

inlagen) 

715/1430/2860 

Reservering of verlenging grafrechten voor 5/10/20 jaar voor enkel of dubbel graf (boven 

elkaar) 

550/1100/2200 

Uitstrooien as door nabestaanden of begrafenisondernemer 80 

Uitstrooien as door pastor 150 

Columbarium – urnen graven 

Bijzetten urn per bijzetting 80 

Recht voor een nis gedurende 20 jaar 715 

Reservering of verlenging recht voor een nis met 5/10/20 jaar 180/360/715 

Recht voor een urnen graf gedurende 20 jaar, incl. huur kelder 1200 

Reservering of verlenging recht voor een urnen graf met 5/10/20 jaar, incl. huur kelder 300/600/1200 

Grafkelders 

Recht voor een grafkelder gedurende 20 jaar, incl. huur kelder 3800 

Reservering of verlenging recht voor een grafkelder met 5/10/20 jaar, incl. huur kelder 950/1900/3800 

Mortuarium 

Opbaring in mortuarium (parochianen), per dag 100 

Opbaring in mortuarium (niet parochianen), per dag 150 

Algemeen 

Life streamen van vieringen (Elst) door interne deskundige 75 

 
Opmerking: 
De begraafplaats in Elst kent als enige begraafplaats ook zogenaamde halve graven. 
De grafrechten hiervoor zijn 1430 euro voor 20 jaar. 
Verlenging 5/10/20 jaar respectievelijk 360/715/1430 euro. 
 


