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Mag het monumentale orgel worden gebruikt? 
Het orgel kan worden gebruikt tegen de hiervoor vastgestelde vergoeding van € 50,- 
Een ervaren en bekwaam organist mag het orgel dan bespelen. Voorafgaande aan 
de dienst dient de organist contact met onze eigen organist op te nemen voor het 
verkrijgen van toestemming voor het bespelen van het monumentale orgel. Zonder 
deze afstemming kan er geen gebruik van het orgel worden gemaakt. 
 
Kan er door de kerk voor een organist worden gezorgd? 
Wij kunnen vragen of een van de organisten van de kerk beschikbaar is. Als dit het 
geval is dan kan de organist tegen een vergoeding de dienst begeleiden. Deze 
vergoeding bedraagt € 65.-- 
 
Mag de vleugel worden gebruikt? 
De vleugel kan worden gebruikt tegen de hiervoor vastgestelde vergoeding van  
€ 25,--  
 
Waaruit bestaat de geluidsinstallatie van de kerk? 
In de kerk is een geluidsinstallatie aanwezig met twee (draadloze) microfoons.  
Dit is de basisinstallatie.  
 
Daarnaast is er aanvullend een muziekmixer (soundcraft UI16 remote-contoroller 
digital mixer, total 16 inputs;12 XLR; 4 aux/ monitor send). Voor het gebruik hiervan 
moeten echter aparte afspraken worden gemaakt. 
  
Mag een eigen muziekensemble de dienst of bijeenkomst begeleiden? 
Ja, dat is toegestaan. 
 
Kan het muziekensemble instrumenten of microfoons aansluiten op 
kerkinstallatie?. 
Ja, dat is in principe mogelijk. Een muziekband kan dan eigen instrumenten en eigen 
microfoons op de muziekmixer aansluiten, maar de ervaring heeft geleerd dat dit dan 
dient te gebeuren door een geluidsman van de kerk in verband met het aansluiten, 
het inregelen, het uitvoeren van de soundcheck, het bedienen van mixer tijdens de 
kerkdienst en het na afloop weer opruimen en terugzetten van de instellingen. 
Hiervoor rekenen we een tarief van € 115,--   
(€ 50,-- gebruik muziekmixer / € 65,-- geluidsman) 
 
Eventueel kunnen er aanvullend 6 zangmicrofoons en/of 2 monitoren worden 
gehuurd voor gebruik á € 5,-- per stuk.  
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Belangrijk: er dient vooraf een intakegesprek met de geluidsman plaats te vinden om 
de wensen en de mogelijkheden te bespreken.  
 
Mogen de beamers worden gebruikt? 
Ja, het gebruik van de beamers is bij de huur voor een trouwdienst inbegrepen.  
Wel dient hiervoor een eigen laptop te worden 
meegenomen. De aanwezige blauwe connector 
of de HDMI stekker wordt op de laptop 
aangesloten voor het verbinden met de 
beamers. De beamers zijn aan het plafond 
gemonteerd en projecteren op de muur links  
en rechts van de kansel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunnen er cd’s of geluidsbestanden worden afgespeeld? 
Ja, dat is mogelijk via een door u zelf meegebrachte laptop, welke dan op de 
geluidsinstallatie wordt aangesloten. U kunt dit dan zelf op de juiste momenten 
afspelen. 
 
Een laptop kan op de geluidsinstallatie worden aangesloten met een hiervoor 
beschikbare tulpstekker bij de laptoptafel.  

 
Via de laptop kunnen CD’s of muziek op de laptop of een USB stick via de 
geluidsinstallatie worden afgespeeld. 
 
Kan het geluid van de dienst via internet worden uitgezonden? 
Ja, de kerk heeft een aansluiting op kerkomroep.nl. Desgewenst kan de dienst via 
deze service live worden uitgezonden en later worden beluisterd of gedownload.  
De link naar deze pagina is op de website te vinden op de pagina “verhuur “ op de 
website www.adriaenjanszkerk.nl  
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(directe url: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10876?mp=10876 ) 
 
Kan het geluid van de dienst worden opgenomen? 
Het geluid van de dienst kan niet door ons in de kerk worden opgenomen. Als de 
dienst echter via kerkomroep wordt uitgezonden, dan kan het geluidsbestand (mp3 
formaat) gedurende een periode van 6 maanden worden gedownload.  
 
Het uitzenden via kerkomroep is een extra service die geboden wordt. In de praktijk 
is het helaas wel eens gebleken dat de uitzending niet (geheel) goed is gegaan. 
Indien u hier veel waarde aan hecht, dan adviseren wij u om de dienst zelf ook op te 
nemen. 
 
Mogen er foto’s in de kerk worden gemaakt en mag er worden gefilmd? 
Ja, het is toegestaan om foto’s te maken en te filmen. 
 
Zijn er in de kerk een baar, bloemenstandaards en kaarsen aanwezig? 
In de kerk zijn geen baar, bloemenstandaards en kaarsen voor naast de overleden 
aanwezig. Dit dient door de uitvaartondernemer verzorgd te worden. 
 
Is de kerk rolstoel toegankelijk? 
Ja, de kerk is rolstoel toegankelijk. 
 
Hoeveel toiletten zijn er in de kerk? 
In de kerkzaal zijn twee toiletten, waaronder een invalidetoilet. In de 
consistoriekamer is ook nog een toilet. 
 
Hoeveel zitplaatsen zijn er in de kerk? 
Er zijn ruim 300 zitplaatsen in de kerk, maar…… 
De kerk is gebouwd voor traditionele kerkdiensten en de zitplaatsen hebben zicht op 
de verhoogde kansel. Ook de hellingshoek van de balkons is zo ontworpen. Iedereen 
op de zijbalkons, ook op de achterste rijen, heeft dus zicht op de predikant op de 
kansel, maar niet op de vloer/grond voor de kansel. De mensen op de balkons vanaf 
de tweede rij kunnen de vloer voor de kansel en de spreker als deze op de grond 
staat dus niet - of niet goed - zien. Op onderstaande tekeningen is af te lezen dat er, 
uitgaande van het gebruik van alleen de voorste rijen van de balkons, 200 - 225 
zitplaatsen zijn die "goed zicht” hebben. Bij het plannen van de uitvaartdienst is het 
dus goed om hier rekening mee te houden.  
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Is het mogelijk om een condoleance in de kerk te houden? 
Ja het is mogelijk om voorafgaande aan de dienst of na afloop van de begrafenis een 
condoleance in de kerk of in de consistoriekamer te houden. De wensen en 
mogelijkheden dienen dan apart besproken te worden. 
 
Is er parkeergelegenheid in de nabijheid van de kerk? 
Ja, er kan in de nabijheid van de kerk geparkeerd worden. Zie tekening. 
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Wat is de beste route van de kerk naar de begraafplaats? 
U kunt het beste via de Benedenstraat naar de begraafplaats rijden. De afstand is 
circa 600 meter en kan gelopen worden.  
 

 


