
 

 

De huisstijl is belangrijk om de herkenbaarheid en eenheid van wijkgemeente ZuidWest te vergroten 

met als resultaat een uniforme uitstraling door een consistent doorgevoerde huisstijl. 

Met het logo wil maken we duidelijk waar we voor staan en wie we zijn. Dat is allereerst ons eigen 

verhaal maar daarnaast voelen we ons verbonden aan de Protestantse Kerk Nederland. Om die 

reden is ook de symboliek uit het logo van de PKN verwerkt. 

 

Allereerst is daar de windroos die wijst naar alle windstreken. Kerkvader 
Irenaeus (140- 202 na Chr.) bracht de 4 windstreken in verband met de 4 
evangelieën: de kerk is er om het evangelie wereldwijd te verspreiden door er 
bijdetijdse woorden en handen en voeten aan te geven. 

 

De kleuren duiden op de veelkleurigheid van de gemeente. Zuid en West 
springen er uit en geven aan dat in wijkgemeente ZuidWest, wijkgemeenten 
Centrum-Zuid en - West samengekomen zijn.  

 

De veelkleurige gemeente is verbonden door de grote cirkel welke door de 
windroos gevlochten is. 

Onderstaande symbolen zijn gebaseerd op de huisstijl van de PKN, betekenisvolle christelijke 
symboliek. (Bron: Huisstijl handboek PKN_april '19) 

 

De cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook 
voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het 
begin en het einde, tegelijkertijd: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 
laatste, het begin en het einde’ (Openbaring 22:13). De cirkel houdt ook 
verband met Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan God zei dat zij 
‘zeer goed’ was (Genesis 1: 31). 

 

In de windroos is een kruis zichtbaar, het christelijk symbool bij uitstek. 
Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier 
armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en 
de opstanding van Jezus Christus. 

 

In de windroos is ook het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een 
samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het 
Griekse woord christos, de chi, die je schrijft als: X. Het getal acht verwijst 
naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van 
de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin. De dag van 
de opstanding. 

 

In het midden van het logo is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van 
de Heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Hierbij 
denken wij aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach. 
In deze versie is het een duif die vanuit het ZuidWest(en) vmet een 
vredesboodschap onderweg gaat. 



 

 

Volledige versie  

Verkorte versie in kleur   

 Verkorte versie in grijstinten   



 

 

Voor het logo, titels en subtitels wordt gebruik gemaakt van het lettertype Museo Sans 500 en 

Musea Sans 500 Italic. (Download Museo 500 en 500 Italic gratis via: www.myfonts.com) 

Voor overige teksten gebruiken we het standaard lettertype Calibri 

Calibri  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
± _ + = : ; ” | ~ < > ? ! @ # $ % ^ & * ( ) / { } [ ] , . 

 

Primaire huisstijlkleuren 

Kleur Naam CMYK RGB HEX 
     
 Rood 15/89/81/0 207/56/53 #CF3835 
     
 Oranje 5/53/100/0 233/140/0 #E98C00 
     
 Donkerroze 29/90/0/0 184/50/136 #B83288 
     
 donkergrijs 0/0/0/25 192/192/192 c0c0c0ff 
     
 Lichtgrijs 0/0/0/5 242/242/242 f2f2f2ff 
     
 Zwart 0/0/0/100 0/0/0 #000000 

 

  



 

 

 

 



 

 

 
 


