HUISREGELS
voor het gebruik van het Kerkje van Persingen
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U heeft de kerk schoon in gebruik gekregen en dient haar ook weer schoon
achter te laten.
De Kerk mag niet worden geveegd, maar moet worden gezogen in
verband met opwaaiend stof dat het orgel kan beschadigen.
Uw auto alleen naast de kerk parkeren tijdens in- en uitladen.
Omwille van de rust van vogels en vleermuizen mag u de toren niet
bezoeken.
De geluidsinstallatie mag alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke
toestemming en wel tegen betaling van de geldende vergoeding.
Laat niet onnodig het licht branden.
Verblijf in de kerk na de overeengekomen huurtijd is niet toegestaan.
Het te koop aanbieden van eten en drinken is niet toegestaan.
Er mag geen toegangsprijs worden gevraagd.
De bestuurskamer is niet bij de huur inbegrepen en de aldaar aanwezige
zaken mogen niet worden verplaatst of gebruikt.
Voor het ophangen van kunstwerken aan de muur mag alleen gebruik
worden gemaakt van het beschikbare ophang-systeem.
Het is niet toegestaan om de stangen behorende bij het ophang-systeem
te verbuigen of in te korten.
Voor ruimtelijk werk zijn een beperkt aantal consoles in de kerk
beschikbaar.
Op de muren en deuren mag niets worden aangebracht, hoe onschuldig
ook.
De drempels onder de bogen in het kerkje mogen niet, althans niet met
schoeisel, worden betreden.
U dient zelf zorg te dragen voor toiletpapier, vuilniszakken en handdoeken.
Schoonmaakartikelen staan in het kastje onder de wasbak in de keuken.
In de kerk zijn aanwezig: een stofzuiger, glaswerk, koffiemokken, twee
koffiezetapparaten en een waterkokertje; deze weer schoon achterlaten.
De kerk heeft een voorziening om toegang van aan rolstoel gebonden
mensen mogelijk te maken. U dient in voorkomende gevallen de (mobiele)
hellingbaan zelf te plaatsen en terug te plaatsen. Het verdient voorkeur
om dat met 2 personen te doen. De stichting aanvaardt daarvoor geen
aansprakelijkheid.
Het is niet toegestaan om rijst, bloemblaadjes, confetti en dergelijke te
strooien (en te laten strooien) in het kerkje en op het buitenterrein ervan.
Uiteraard is het toegestaan om twee weekenden achter elkaar te
exposeren. Uw werk mag dan blijven!
Er is echter een maar aan verbonden. Mocht in deze week een aanvraag
liggen of binnenkomen voor een huwelijk of uitvaart, beslist deze
aanvrager of uw werk past. Zo nodig zult u moeten uitruimen. Hier staat
geen vergoeding tegenover. Geen discussie is mogelijkheid.
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De kerk is voorzien van vloerverwarming, de kosterij van radiatoren
De thermostaat bevindt zich in de keuken; als het daar warm is, stopt de
circulatie. Het is dus verstandig om de radiator in de keuken dicht te
draaien als u de kerk warm wilt hebben.
Heeft u de kerk voor meerdere dagen gehuurd, dan is het belangrijk dat u
bij het verlaten van de kerk de thermostaat op 15 graden zet en de deur
tussen de keuken en de kerk openlaat, dan komt u de volgende dag in een
warme kerk.
Mocht de verwarming onverhoopt
contactpersoon bij de stichting.
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Het orgel
•

Het orgel is uit 1861 en in 2002 in de kerk geplaatst om desgewenst elk
denkbaar evenement sfeervol muzikaal te laten ondersteunen. Organist
Cor van Wageningen – of een door hem bij verhindering aan te wijzen
vervanger – stelt daarbij graag zijn professionele kwaliteiten ter
beschikking.
Inlichtingen over de vele mogelijkheden en de condities, telefoon:
024 – 684 2095.
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Het orgel mag buiten bespeling door de bovengenoemde musici op geen
enkele wijze worden gebruikt.
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