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Beleidsplan voor gebruik van het kerkgebouw 
 
Bij het gebruik maken van het kerkgebouw onderscheiden we de kerkzaal, de familiezaal en de 
opbaarruimte. Een aanvraag voor het gebruik van het kerkgebouw gebeurt altijd in overleg met 
de koster en de voorzitter van de kerkvoogdij. Laatstgenoemde overlegt indien nodig met de 
kerkenraad.  
 
 
1. Algemeen 
 
De kerkenraad behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een aanvraag voor het 
gebruik van het kerkgebouw te weigeren.  
Verder merken wij op dat onderstaande toetsingskaders in bepaalde gevallen weinig ruimte 
geeft. Dit betekent dat, na goedkeuring door de kerkenraad, hiervan kan worden afgeweken. 
Daarnaast kan de kerkenraad ook een activiteit weigeren bij te veel activiteiten in een kort 
tijdsbestek georganiseerd zouden worden. 
 
Gebruiksvoorwaarden 
Het kerkgebouw dient op een gepaste wijze te worden gebruikt. Daartoe zijn de volgende 
gebruiksvoorwaarden geformuleerd: 
 
1. De Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland heeft als grondslag het onfeilbaar Woord 

van God en de daarop gegronde Drie formulieren van Enigheid. De gebruiker dient deze 
grondslag te onderschrijven; 

2. Bij de samenkomst wordt uitsluitend gelezen uit de (oude) Statenvertaling; 
3. Het gebruik van de volgende instrumenten zijn toegestaan: orgel, piano, blaas- en 

snaarinstrumenten. Deze instrumenten kunnen dus zowel solo als voor begeleiding van zang 
worden ingezet; 

4. Van eventuele deelnemers aan een uitvoering wordt verwacht dat zij bovengenoemde 
grondslag onderschrijven en meelevend lid zijn van één van de reformatorische kerken in 
Nederland;  

5. Bij de samenzang, dient te worden aangesloten bij het gebruik overeenkomstig de 
erediensten, hetgeen betekent, niet-ritmisch zingen van de 150 Psalmen en enige gezangen 
achter de Psalmen;  

6. Bij een uitvoering wordt de liturgie uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de uitvoering 
overhandigd aan de voorzitter van de kerkvoogdij ter goedkeuring door de kerkenraad. De 
kerkenraad kan de liturgie zonder nadere toelichting al dan niet goedkeuren; 

7. Bij een uitvoering wordt er van uitgegaan dat deze geopend en afgesloten wordt met gebed; 
8. In de kerkzaal is het plaatsen van bloemstukken, groenversiering etc. niet toegestaan; 
9. Het verplaatsen van stoelen e.d. geschiedt alleen in overleg met de koster; 
10. Het gebruik van verlichting met open vuur (bijv. kaarsen) is verboden; 
11. Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan; 
12. Het gebouw dient om 24:00 uur ontruimd te zijn, op zaterdag uiterlijk om 23:00 uur; 
13. Op zondagen is het gebouw alleen beschikbaar voor de eigen kerkelijke gemeente en 

verenigingen; 
14. Rouwdiensten en condoleances gaan per definitie voor op andere activiteiten. 
15. Het gebouw dient na gebruik weer schoon te worden opgeleverd; 
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16. Schade aan kerkelijke eigendommen, op welke wijze dan ook aangericht, zal worden 
verhaald op de gebruiker; 

17. Bezoekers parkeren uitsluitend op het eigen parkeerterrein en niet bij omliggende 
parkeerterreinen; 

18. Bij gebruik van de familiezaal dient, indien gewenst, zelf zorg te worden gedragen voor 
consumpties. Bij afwijkende wensen dient overleg met de koster plaats te vinden; 

19. De aanvrager gaat akkoord met de gestelde voorwaarden door de bijlage ondertekend terug 
te sturen. 

 
 
2. Kerkzaal 
 
Wie kan gebruik maken van de kerkzaal? 
1. Gemeenteleden; ten behoeve van huwelijks- of rouwdienst; 
2. Activiteiten georganiseerd door de eigen kerkelijke gemeente en -verenigingen;  
3. Activiteiten van plaatselijke-, regionale- of landelijke organen van de Hersteld Hervormde 

Kerk; 
4. Activiteiten georganiseerd door reformatorische organisaties, charitatieve instellingen op 

reformatorische grondslag. Hierbij geldt dat deze worden ondersteund vanuit het beleidsplan 
van de Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland. 

 
Tarieven 
Indien een gebruiksvergoeding van toepassing is dan zal er een bedrag van € 250,- worden 
gevraagd. 
 
 
3. Familiezaal 
 
Wie kan gebruik maken van de familiezaal? 
1. Alle gemeenteleden of ouders van gemeenteleden, kunnen gratis gebruik maken van de 

familiezaal voor het houden van een verjaardag, huwelijksdag, huwelijksjubileum etc. Hierbij 
geldt dat de gemeentelijke activiteiten voorrang zullen krijgen bij een aanvraag voor het 
gebruiken van de familiezaal; 

2. Activiteiten georganiseerd door de eigen kerkelijke gemeente en -verenigingen;  
3. Activiteiten van plaatselijke-, regionale- of landelijke organen van de Hersteld Hervormde 

Kerk; 
4. Activiteiten georganiseerd door reformatorische organisaties en charitatieve instellingen op 

reformatorische grondslag.  
 

Tarieven 
Indien een gebruiksvergoeding van toepassing is dan zal er een bedrag van € 125,- worden 
gevraagd. 
Hoewel de familiezaal voor gemeenteleden gratis te gebruiken is, kan een vrijwillige bijdrage 
overwogen worden, met als richtlijn € 75,-. 
 
 
4. Gebruik opbaarruimte 
 
Voor gebruik van de opbaarruimte geldt dat deze is bestemd voor gebruik van eigen 
gemeenteleden.  
Gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij anders besloten.  
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Bijlage 1 
 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van het kerkgebouw 
 
Hierbij verklaren wij dat wij onderstaande gebruiksvoorwaarden zullen 
opvolgen en respecteren: 
 
1. De Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland heeft als grondslag het onfeilbaar 

Woord van God en de daarop gegronde Drie formulieren van Enigheid. De gebruiker dient 
deze grondslag te onderschrijven; 

2. Bij de samenkomst wordt uitsluitend gelezen uit de (oude) Statenvertaling; 
3. Het gebruik van de volgende instrumenten zijn toegestaan: orgel, piano, blaas- en 

snaarinstrumenten. Deze instrumenten kunnen dus zowel solo als voor begeleiding van 
zang worden ingezet; 

4. Van eventuele deelnemers aan een uitvoering wordt verwacht dat zij bovengenoemde 
grondslag onderschrijven en meelevend lid zijn van één van de reformatorische kerken in 
Nederland;  

5. Bij de samenzang, dient te worden aangesloten bij het gebruik overeenkomstig de 
erediensten, hetgeen betekent, niet-ritmisch zingen van de 150 Psalmen en enige 
gezangen achter de Psalmen;  

6. In geval van een uitvoering wordt de liturgie uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de 
uitvoering overhandigd aan de voorzitter van de kerkvoogdij ter goedkeuring door de 
kerkenraad. De kerkenraad kan de liturgie zonder nadere toelichting al dan niet 
goedkeuren; 

7. Bij een uitvoering wordt er van uitgegaan dat deze geopend en afgesloten wordt met 
gebed; 

8. In de kerkzaal is het plaatsen van bloemstukken, groenversiering etc. niet toegestaan; 
9. Het verplaatsen van stoelen e.d. is alleen toegestaan in overleg met de koster; 
10. Het gebruik van verlichting met open vuur (bijv. kaarsen) is verboden; 
11. Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan; 
12. Het gebouw dient om 24:00 uur ontruimd te zijn, op zaterdag uiterlijk om 23:00 uur; 
13. Op zondagen is het gebouw alleen beschikbaar voor de eigen kerkelijke gemeente en 

verenigingen; 
14. Rouwdiensten en condoleances gaan per definitie voor op andere activiteiten; 
15. Het gebouw dient na gebruik weer schoon te worden opgeleverd; 
16. Schade aan kerkelijke eigendommen, op welke wijze dan ook aangericht, zal worden 

verhaald op de gebruiker; 
17. Bezoekers parkeren uitsluitend op het eigen parkeerterrein en niet bij omliggende 

parkeerterreinen; 
18. In geval van gebruik van de familiezaal dient, indien gewenst, zelf zorg te worden gedragen 

voor consumpties. Bij afwijkende wensen dient overleg met de koster plaats te vinden; 
 
De aanvrager gaat akkoord met de gestelde voorwaarden door de bijlage ondertekend terug te 
sturen. 
 

Plaats  : 

Datum  : 

Naam   : 

Handtekening : 


