
                   Overzicht Tarieven Parochies:  H. Agatha Eys, St. Dyonisius Nyswiller en 

                                                    H. Cunibertus Wahlwiller 2018. 

H. Missen en Overige diensten. 
zonder deelname 

kerkbijdrage

met deelname 

kerkbijdrage

Misintentie door de week 12,00€                          12,00€                          

Misintentie zaterdagavond/zondagmorgen 21,00€                          21,00€                          

Jubileumdienst vereniging tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst 21,00€                          nvt

Jubileumdienst vereniging niet tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst 250,00€                        nvt

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft geen betaling kerkbijdrage 250,00€                        21,00€                          

Huwelijksdienst 400,00€                        vrij*

Huwelijksdienst t/m 2 jaar samenwonen mét betaling kerkbijdrage door ouders nvt vrij*

Avondwake / dienst / H.Mis. 25,00€                          vrij*

Uitvaartdienst 400,00€                        vrij*

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders (na uitvaartdienst) 75,00€                          vrij*

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders met woorddienst 400,00€                        vrij*

Begeleiding urnbijzetting 25,00€                          vrij*

Eerste H.Communiedienst 40,00€                          vrij*

Vormsel geen betaling kerkbijdrage 40,00€                          vrij*

Doopdienst vrij vrij

Gestichte Jaar- en andere diensten
zonder deelname 

kerkbijdrage

met deelname 

kerkbijdrage

Leesmis looptijd 10 jaar 120,00€                        120,00€                        

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 10 jaar 210,00€                        210,00€                        

Leesmis looptijd 20 jaar 240,00€                        240,00€                        

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 20 jaar 420,00€                        420,00€                        

Grafrechten
zonder deelname 

kerkbijdrage

met deelname 

kerkbijdrage

Grafdelven enkel/dubbel/driedubbel diep  dagprijs grafdelver  dagprijs grafdelver 

grafdelven urnengraf  dagprijs grafdelver  dagprijs grafdelver 

Uitstrooien as op strooiveld 50,00€                          50,00€                          

Grafrecht kindergraf (excl. grafdelven) ongeacht grootte en looptijd  vrij  vrij 

Grafrecht per enkel graf (excl. Grafdelven) looptijd 20 jaar 600,00€                        600,00€                        

Grafrecht per dubbel graf** (excl. Grafdelven) looptijd 20 jaar 1.200,00€                     1.200,00€                     

Grafrecht urnengraf (excl. grafdelven) looptijd 10 jaar 200,00€                        200,00€                        

Grafrecht urnengraf (excl. grafdelven) looptijd 20 jaar 300,00€                        300,00€                        

Verlenging grafrecht per enkel graf met 10 jaar 300,00€                        300,00€                        

Verlenging grafrecht per dubbel** graf met 10 jaar 600,00€                        600,00€                        

Verlenging grafrecht urnengraf  met 10 jaar 150,00€                        150,00€                        

Eenmalige bijdrage voor verwijdering grafsteen en onderhoud kerkhof enkel graf 150,00€                        150,00€                        

Eenmalige bijdrage voor verwijdering grafsteen en onderhoud kerkhof dubbel graf** 300,00€                        300,00€                        

Eenmalige bijdrage voor verwijdering urnengrafsteen en onderhoud kerkhof (incl. uitstrooien 

as op strooiveld). 100,00€                        100,00€                        

** Dubbel graf zijn twee graven naast elkaar

* alleen geheel vrij bij minimaal 5 jaar deelname aan kerkbijdrage van € 80,= per jaar. In alle 

andere gevallen bijbetaling tot het geldend tarief. 


