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Het logo wordt gebruikt als kenmerk van onze kerk. Door gebruik te maken van het logo kunnen ge-
meenteleden herkennen dat het bericht afkomstig is van onze kerkgemeenschap. Het wordt daarom 
aangeraden het logo te gebruiken in al het communicatie materiaal wat vanuit de kerkgemeenschap 
verspreidt wordt.

Op de huisstijlpagina op de website is het het logo is bijgevoegd in zowel .png als vector en illustra-
tor bestand voor gebruik in drukwerk.

Voor u ligt de huisstijlhandleiding die ontworpen voor de samenwerking van de hervormde en gere-
formeerde kerkgemeenschap, onder de gezamelijk naam “PKN Damwâld“. De gezamelijke huisstijl 
zorgt voor een duidelijke uitstraling naar de gemeenteleden en naar buiten. Dit draagt bij  gemeen-
schap die wij samen vormen en “samen op weggaan”!

In de handleiding staat de gehele huisstijl beschreven inclusief stijl elementen die gebruikt worden 
op de website pkndamwald.nl. Wij hopen dat iedereen die uitstraling geeft aan onze kerk deze huis-
stijl gebruikt zodat wij als één gemeenschap één uitstraling hebben! Naast de handleiding worden 
ook downloads aangeboden van logo’s, stijl elementen en templates voor allerei toepassingen bin-
nen de kerk.

Wij hopen via deze handleiding duidelijkheid te scheppen over de huisstijl. Mochten er vragen zijn 
dan kunt u altijd contact opnemen met het webteam.

Logo PKN Damwâld
Kerk in beeld

Logo in kleur
Kan gebruikt worden in alle vormen van drukwerk of promotie 
materiaal. De kleurenversie van het logo kan alleen op een witte 
of lichtgrijze achtergrond gebruikt worden en indien het logo 
ook daadwerkelijk in kleur afgedrukt wordt.

Logo in zwart
Gebruik het zwarte logo indien het drukwerk in zwart-wit wordt 
afgedrukt.

Logo in wit
Gebruik het witte logo indien de achtergrondkleur een donkere 
kleur is. 

Alleen het kruis
Het logo kan ook gebruikt worden zonder de tekst “PKN Dam-
wâld“. Bijvoorbeeld in een hoekje van een spandoek of boekje. 
In de meeste gevallen is het echter raadzamer om het logo met 
tekst te gebruiken



Primaire kleuren

Hex
#792969

RGB
121  42 105

Secundaire kleuren

RGB
197 67 171

Hex
#CC543AB

RGB
134 45 116

Hex
#862D74

RGB
95 32 83

Hex
#5F2053

RGB
57 19 50

Hex
#391332

Hex
#228F34

RGB
34 143 52

RGB
52 219 80

Hex
#34DB50

RGB
37 156 57

Hex
#259C39

RGB
28 117 43

Hex
#1C752B

RGB
19 79 29

Hex
# 134F1D

Hex
#DF0030

RGB
223 0 48

RGB
236 0 51

Hex
#EC0033

RGB
197 0 43

Hex
#C5002B

RGB
159 0 34

Hex
#9F0022

RGB
95 0 21

Hex
#5F0015

Aarde kleuren

RGB
255 255 255

Hex
#FFFFFF

RGB
248 242 242

Hex
#F8F2F2

RGB
210 209 209

Hex
#D2D1D1

RGB
156 156 156

Hex
#9C9C9C

RGB
0 0 0 

Hex
#000000

Kleurenpallet
Kleuren maken leven

Kleuren geven de uitstraling aan promotie materiaal. Hieronder zijn de primaire en secondaire 
kleuren aangegeven die gebruikt kunnen worden in het promotie materiaal. Maak bij al het promo-
tie materiaal gebruik van de onderstaande kleurcodes. Deze kunnen ook doorgegeven worden aan 
drukkerijen.

Lettertypen
Teksten laten spreken

Niet alle teksten zijn gelijk, zo ook de opmaak niet. In de huisstijl wordt gebruik gemaakt van een 
drietal lettertypes. Hieronder staat beschreven welk lettertype wanneer toegepast wordt.

Koppen
en subkoppen

PoetenOne
Dit letterype wordt gebruikt voor het vormen 
van koppen en subkoppen. De subkop is optio-
neel en hoeft niet altijd gebruikt te worden.

Kleuren
Koptekst    Subkop

RGB
121 42 105

Hex
#792969

RGB
0 0 0
Hex
#000000



Lato
Voor teksten en andere aanduidingen wordt 
gebruik gemaakt van lato. De standaard grote is 
“Lato Regular“. Om woorden op te laten vallen of 
voor koppen in de tekst kan “Lato Bold“ gebruikt 
worden.

Normale teksten
Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlin-
gen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb”

Speciale elementen en knoppen Raleway
Op de website wordt voor knoppen en menubal-
ken gebruik gemaakt van een speciaal lettertype. 
Dit lettertype kan ook in promotie materiaal 
gebruikt worden voor speciale elementen. Dit 
lettertype niet gebruiken voor (lange) teksten.

Banner op website
Zoals op de homepagina
De op de pagina’s van de website kunnen banners geplaats worden. Dit is op alle pagina’s moge-
lijk. Op de homepagina is ook ruimte aanwezig voor het plaatsen van één banner.  Een banner kan 
gebruikt worden om speciale activeiten of kerkdiensten aan te tonen en kan door elke commissie 
ontworpen worden. De banners kunnen opgestuurd worden naar de website commissie voor be-
oordeling en plaatsen.

Voor op de homepagina kunnen twee type banners gebruikt worden een kleine banner  
( 1200px x 200px) en een grote banner (1200px x 200px). De banner kan de opmaak krijgen van de 
huisstijl van PKN Damwâld zoals hier beschreven of juist een geheel eigen huisstijl die past bij het 
activiteit. Op de website is het mogelijk om pagina, nieuwsbericht of agenda item te openen nadat 
op de banner geklikt wordt. Vermeld hiervoor de link bij het opsturen van de banner.

In de downloads op de huisstijlpagina zijn de banner templates in zowel Adobe Indesign als Adobe 
Photoshop bestand beschikbaar.

Grote banner

1200 px
200 px



Kleine banner

1200px
150px

Lettergrote in Banner
In de banner kan elke lettertype en lettergrote gebruikt worden afhankelijk van het design en on-
derwerp. Wij raden aan voor tijden, locatie en andere informatie een lettergrote van 27 pt aan te 
houden. Dit resulteert in onderstaande banner die op de homepagina goed leesbaar is.

Foto’s op homepagina
Zeggen meer dan 1000 woorden

Op de homepagina worden een aantal foto’s weergegeven in een slider. Elke foto wordt een aantal 
seconden weergegeven waarna de volgende wordt getoond. De homepagina slider heeft een grote 
van 1905 px bij 587 px. Wilt u een foto aanleveren voor in de banner? Probeer deze foto dan zo te 
snijden dat hij in dat formaat wordt aangeleverd. In de downloads zijn Adobe Photoshop en Adobe 
Indesign templates beschikbaar

Slider foto op de homepagina

1905 px

587 px


