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In het algemeen: 

• De ruimtes kunnen van te voren eenmaal bekeken worden samen met de koster. Hij bespreekt dan graag 

met u wat er allemaal mogelijk is. Neem dan ook het liefst al de ceremoniemeester mee, als het even kan… 

• Er mag in kerk en Kerkenheem niets bevestig worden met punaises, nietjes, spijkers, dubbelzijdig plakband 

of iets dergelijks. Twijfelt u? Overleg dan met de koster! 

• U dient binnen de huurtijd de boel zó achter te laten als u hem aangetroffen hebt, of zoals u overlegd hebt 

met de koster. 

• Als u de boel niet netjes achterlaat en de koster moet extra werk verrichten, dan geldt daar een tarief voor 

van € 40,00 per half uur. 

Kerk 
 Buiten de kerk: 

• Wel: bellenblazen, ‘sterretjes’ (buiten aansteken) of heliumballonnen. 

• Niet: strooien met confetti, rijst, bloemblaadjes o.i.d. , ook geen ‘gewone’ ballonnen.  

• Als er bogen gemaakt zijn om onder door te lopen, zorg dan dat er niets van af waait. 

• Let op hinderen van verkeer en burengerucht, zeker ’s avonds. 

• Parkeren kan schuin tegenover de kerk, bij de begraafplaats – zeker geen auto tegenover de kerk parkeren, 

ook niet heel even. 

In de kerk: 

• De kerk mag versierd worden, met touwen aan de bankknoppen of met linten bijvoorbeeld. Ook kunnen er 

bloemen neergezet worden, in overleg met de koster die onderzetters voor de tafel heeft. Neem wel eigen 

vazen mee! 

• Niets strooien in de kerk! En zorg ervoor dat heliumballonnen niet bovenin de kerk komen te drijven. 

• De kerk is voorzien van goede geluidsapparatuur en heeft de mogelijkheid beeld en geluid uit te zenden via 

kerkomroep en YouTube. Die apparatuur wordt door de koster bediend. Eigen apparatuur voor versterking 

van geluid is niet toegestaan. Voorin de kerk zijn twee aansluitmogelijkheden voor extra apparatuur – daar 

mag alleen in overleg met de koster eigen apparatuur op aangesloten worden, zoals een elektrische piano, 

een gitaar of een extra microfoon. 

• Het meubilair voorin de kerk mag alleen in overleg en behoedzaam verplaatst worden. Het is helaas niet 

mogelijk de koorbanken weg te halen. 

• Het orgel kan bespeeld worden, tegen extra kosten (zie prijslijst). Ook bestaat er de mogelijkheid onze 

organist te laten spelen – u kunt met hemzelf overleggen over tarief en muziekkeuze: Gerard van Reenen, 

tel. 050-3010793 of mailen: gerard62@online.nl 

Kerkenheem 

• U dient de boel achter te laten zoals u het aangetroffen heeft, tenzij u anders met de koster overlegd heeft. 

Graag veegschoon, tafels afgenomen etc. 

• Afwas kunt u in de afwasmachine plaatsen. Als het weinig is, dan even afspoelen voordat u het in de 

machine plaatst – dan zet iemand later met aanvulling de machine wel aan. 

• Voorin het pand huist onze predikant en zijn vrouw; let op geluidsoverlast, zeker ’s avonds. 

• Blijf op het terrein van Kerkenheem – onze buren zijn schapenhouders, en willen niet dat u door hun weiland 

loopt! 

 

In overleg kan veel: mail met de koster, Reinder de Jager, koster@damsterboord.nl of bel hem: 06 50589117 
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