EVALUATIE VERNIEUWDE PROEFOPSTELLING KERKZAAL
Door het teruglopend kerkbezoek tijdens de zondagsdienst werd in de afgelopen jaren de kerkzaal
als kil en groot ervaren. Ook het zicht op de predikant en de lichtinval op de schermen was niet
optimaal. Afgelopen januari is er daarom gestart met een eerste proefopstelling in de kerkzaal.
Onlangs is deze proefopstelling geëvalueerd. Van de 105 uitgedeelde enquêtes, hebben we er 90
terug mogen ontvangen. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de zoektocht naar een optimale
opstelling in de kerkzaal.
We hebben de getalsmatige uitkomsten van de enquête verwerkt en in grafieken op de achterzijde
weergegeven. Daarnaast hebben we de handmatige reacties meegenomen en zijn we tot een
vernieuwd voorstel gekomen. Hierin hebben we de voordelen van de oude, oorspronkelijke en van
de eerste proefopstelling gecombineerd. U kunt dan denken aan de opstelling van de proefopstelling,
maar dan gedraaid naar het Rozetraam en met een lichtere achtergrond achter het liturgisch
centrum. We hebben alle voor- en nadelen van de 3 opstellingen voor u op een rijtje gezet.
Wilt u na het lezen van de voor- en nadelen uw voorkeurs opstelling kenbaar maken door het
omcirkelen van het vakje onder opstelling A, B of C.
Mogen we weer op uw reactie rekenen? Wilt u dit ingevulde formulier uiterlijk zondag 8 maart
inleveren in de daarvoor bestemde bus in de hal?

A: oorspronkelijke opstelling

- groot, kil, minder intiem
- lichtinval op schermen zorgt
voor verminderde
leesbaarheid
- zichtbaarheid predikant

+ gewend aan deze opstelling
+ zicht op rozetraam

B: eerste proefopstelling
- afleiding door radiostudio,
mediadesk, ruimte achter
organist en hal
- minder privacy
- hoge kosten aanpassingen
+ meer intiem
+ meer licht in de zaal (zonneschermen omhoog)

C: vernieuwd voorstel

+ privacy gewaarborgd
+ lagere kosten dan B
+ intimiteit verbeterd
+ bij vervanging door ledschermen (toekomst) heeft
lichtinval geen invloed meer
+ goed zicht op predikant
+ liturgisch centrum meer naar
het midden dan bij A
+ beter geluid voor slecht
+ geluidsinstallatie (afstelling)
horenden
wordt verbeterd
+ / - (h)erkenning opstelling
- geen zicht meer op rozetraam + zicht op rozetraam
+ hal is verwarmd om koffie
drinken aangenamer te maken

Mijn voorkeur heeft opstelling:
A

B

C

Alvast hartelijk dank. Het resultaat van deze evaluatie wordt meegenomen in de definitieve
besluitvorming van de kerkenraad over de toekomstige opstelling in de kerkzaal.
Werkgroep Vernieuwbouw

