BESCHIKBARE INFRASTRUCTUUR
Hieronder volgt een overzicht per kerkgebouw van de infrastructuur die ter gebruik wordt gesteld.
Concreet materiaal dient ter plaatse bekeken te worden met de verantwoordelijke van de kerkfabriek.
ONZE-LIEVE-VROUWEKERK te Nieuwpoort-Stad
KERKRUIMTE
BESCHIKBAARHEID
* Ruimte-beschikbaarheid: middenbeuk en zijbeuken beschikbaar; altaarzone niet
toegankelijk; niet alle stoelen opzij te zetten. Capaciteit: max. 1000 personen in totaal.
* Technische beschikbaarheid: radiatoren-verwarming; geen verduisteringsmogelijkheid
* Materiaal-beschikbaarheid: lezenaar, 400 stoelen (geen tafels)
* Tijds-beschikbaarheid: beschikbaar buiten de vaste kerkdiensten en de aangevraagde
diensten (begrafenissen e.d.). Vaste kerkdiensten:
dinsdag om 9u30 / vrijdag om 9u30 / zaterdag om 17u / zondag om 10u30
TOEGANKELIJKHEID
de kerk is toegankelijk via 3 ingangen; rolstoeltoegankelijk; grotere goederen of installaties
kunnen in principe binnen (afhankelijk van gewicht en grootte).
ANDERE BINNENRUIMTES: bijzondere kenmerken
Doksaal: vast orgel
Sacristie: wordt niet beschikbaar gesteld
Bergruimte niet beschikbaar gesteld; geen beschikbaar sanitair (WC is niet voor publiek);
geen keukenfaciliteit; geen kuisgerief.
KERKTOREN
Niet van toepassing [hiervoor dient men zich tot het stadsbestuur te wenden]
KERKPLEIN
Beschikbaar voor evenementen. Ingangen kerk en toegangswegen steeds vrij te houden.
SINT-BERNARDUSKERK te Nieuwpoort-Bad
KERKRUIMTE
BESCHIKBAARHEID
* Ruimte-beschikbaarheid: de kerk is beschikbaar in de staat waarin ze zich bevindt.
Stoelen mogen niet verplaatst worden. Capaciteit: 420 zitplaatsen. In de zijbeuken zijn
TV-schermen geplaatst teneinde het zicht op het koor te verbeteren.
* Technische beschikbaarheid: verwarmingssysteem met warme lucht; geen
verduisteringsmogelijkheid; geluidsinstallatie (CD-speler, 3 vaste en 2 loopmicrofoons)
* Materiaal-beschikbaarheid: lezenaar, 425 stoelen
* Tijds-beschikbaarheid: beschikbaar buiten de vaste kerkdiensten en de aangevraagde
diensten (begrafenissen e.d.). Vaste kerkdiensten:
°Winterperiode: zaterdag 18u, zondag 8u30 / 10u30
°Zomerperiode: zaterdag 18u, zondag 8u30 / 10u30 / 11u30
°Dagelijkse misviering: Ma-Wo-Do-Vr om 8u30 / Di om 18u
TOEGANKELIJKHEID
Rolstoeltoegankelijk via hellende vlak.
ANDERE BINNENRUIMTES: bijzondere kenmerken
Doksaal: ruimte voor maximum 15 personen. Orgel beschikbaar.
Sacristie: enkel bruikbaar als omkleedruimte; 1 lavabo.
Bergruimte achteraan: 1 toilet + lavabo. Kuisgerief aanwezig. Geen keukenfaciliteit.
KERKTOREN
Niet publiek toegankelijk
KERKPLEIN
Biedt parkeermogelijkheid tijdens de kerkdiensten. Beschikbaar voor evenementen.
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SINT-LAURENTIUSKERK te Ramskapelle
KERKRUIMTE
BESCHIKBAARHEID
* Ruimtebeschikbaarheid: driebeukenkerk; altaar kan niet verplaatst worden. Capaciteit
ongeveer 250 zitplaatsen. Mogelijk om een zijbeuk apart te gebruiken.
* Technische beschikbaarheid: vernieuwde verwarmingsinstallatie op gas.
Geen verduisteringsmogelijkheid. Geluidsinstallatie met 2 vaste microfoons
* Materiaalbeschikbaarheid: lezenaar. 82 stoelen + 120 (reserve)stoelen.
Schoonmaakmaterieel.
* Tijdsbeschikbaarheid: beschikbaar buiten de vaste kerkdiensten en de aangevraagde
diensten (begrafenissen e.d.). Vaste kerkdiensten:
1e, 3e, 5e zaterdag van de maand eucharistie om 16u30
TOEGANKELIJKHEID
gelijkvloerse verdieping (geen trappen) / één opstapje naar altaar en sacristie
ANDERE BINNENRUIMTES: bijzondere kenmerken
Doksaal: ruimte voor maximum 10 personen. Orgel beschikbaar.
Sacristie: bruikbaar als vergaderlokaal, omkleedruimte; tafel + 6 stoelen; 1 lavabo.
Keukenfaciliteiten.
Bergruimte: niet beschikbaar. Aparte toiletten in zijbeuk voor dames/heren/andersvaliden.
Aparte toiletruimte in sacristie met 1 toilet
KERKTOREN
Niet publiek toegankelijk
KERKPLEIN
Rond de kerk ligt het kerkhof. Voor de kerk op het dorpsplein ruime parkeermogelijkheid.

SINT-GEORGIUSKERK te Sint-Joris
KERKRUIMTE
BESCHIKBAARHEID
* Ruimte-beschikbaarheid: middenbeuk, kleine zijbeuk, klein koor; capaciteit: ongeveer 160
zitplaatsen
* Technische beschikbaarheid: warme-luchtverwarming, degelijke elektriciteitsinstallatie,
geen verduisteringsmogelijkheid. Geluidsinstallatie met 2 vaste microfoons + 1 loopmicro
* Materiaal-beschikbaarheid: 110 stoelen en mogelijkheid om 50 bij te plaatsen
* Tijds-beschikbaarheid: beschikbaar buiten de vaste kerkdiensten en de aangevraagde
diensten (begrafenissen e.d.). Vaste kerkdiensten:
2e en 4e zaterdag van de maand eucharistie om 16u30
TOEGANKELIJKHEID
gelijkvloers toegankelijk (geen trappen), naar koor en sacristie: 3 trappen
ANDERE BINNENRUIMTES: bijzondere kenmerken
Doksaal: ruimte voor maximum 15 personen. Orgel beschikbaar. Moeilijke draaitrap
Sacristie: bruikbaar als vergaderlokaal voor 6 personen, omkleedruimte; tafel + 6 stoelen;
mini-keuken; 1 toilet.
Bergruimte: niet beschikbaar
KERKTOREN
Niet publiek toegankelijk
KERKPLEIN
Geen kerkplein maar dorpsplein met parkeergelegenheid
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