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1) Indien er gebruik wordt gemaakt van het hoofd- en/of koororgel is de sleutel van de kerk alleen 
verkrijgbaar bij de koster (Noorderkerkstraat 20) als aan onze hoofdorganist Gerben Mourik per mail 
info@gerbenmourik.nl is doorgegeven wie het orgel zal gaan bespelen. 
 

2) Wilt u dat de tongwerken van een of beide orgels vooraf gestemd worden (zie prijslijst, punt 16), 
dan kunt u daarover contact opnemen met Gerben Mourik. 

 
3) De kerk beschikt over 2 orgels en een vleugel. Het is niet toegestaan om in de kerk van andere 

orgels/vleugels gebruik te maken.  
 

4) De vleugel mag alleen gestemd worden door een bevoegde stemmer die door het College van 
Kerkrentmeesters is aangewezen.  

 
5) U dient de aanwijzingen van de koster strikt op te volgen. 
 
6) De avondmaalstafel mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden als bijv. boekentafel, 

koffietafel of verkooptafel voor CD’s. 
 

7) Het gebruik van kaarsen in het kerkgebouw is niet toegestaan. 
 

8) Een rouwdienst heeft ten alle tijden voorrang op het gebruik van de kerk.  
 
9) Het kerkgebouw/kerkplein mag niet worden gebruikt als receptieruimte. D.w.z. er mogen geen 

hapjes en (alcoholische) drankjes worden genuttigd. Het nuttigen van koffie, thee en fris is 
toegestaan. Deze consumpties dienen ten alle tijden afgenomen te worden bij Stichting 
Verenigingsgebouwen. 

 
10) U dient na het gebruik alles weer op te ruimen en de kerk netjes en schoon achter te laten. 
 
11) Concerten, opnames, enz. op zaterdagavond moeten tijdig worden afgesloten, zodat alles weer in 

orde is in verband met de zondagse eredienst. 
 
12) Voor de opgelopen schade aan goederen en personen tijdens het gebruik van de kerk is het college 

van kerkrentmeesters niet aansprakelijk. 
 
13) Voor praktische afspraken kunt u contact opnemen met het kostersechtpaar, de heer en mevrouw 

Bakker, tel. 0348-560744, e-mail: g-bakker@live.nl 
 
14) Na het gebruik van de kerk krijgt u een factuur. De kosten voor het 

gebruik van de kerk kunt u overmaken op bankrekening nummer:  
NL 93 RABO 0352 3960 83 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde 
gemeente Oudewater-Hekendorp te Oudewater.  
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15) Voor het gebruik van één of meer zalen van het verenigingsgebouw De Rank kunt u contact 
opnemen met mevrouw S. Bakker, beheerster van de Stichting Verenigingsgebouwen, tel 0348-
560744. (N.B. Aan dit gebruik zijn afzonderlijke kosten verbonden). 

 
16) Prijslijst: 
 
Als u de kerk bijv. voor een avond wilt huren met gebruikmaking van het hoofdorgel in het 
zomerseizoen, dan bedragen de kosten € 275 + € 100 = € 375. 
 
Onderdeel   Tarief 
Kerk (per dagdeel, 4 uur) € 275 
Hoofdorgel   € 100 
Koororgel   € 50 
Vleugel (incl. stemmen)  € 300 
Stemmen hoofdorgel  € 75 
Stemmen koororgel  € 75 
Verwarming voor/najaar* € 50 
Verwarming winter*  € 100 
 
*Voorjaar/najaar:  15 mrt – 30 apr / 1 okt – 15 nov 
*Winter:   16 nov – 15 mrt 
 

- De kosten voor het stemmen van de orgels wordt in rekening gebracht door Gerben Mourik. 
- De eventuele kosten voor koffie/thee/fris, etc. worden apart in rekening gebracht door de 

Stichting Verenigingsgebouwen.  


