Huisstijl richtlijnen
NGK logo

Introductie
Het document huisstijlrichtlijnen is een document in ontwikkeling. Om er zeker van te zijn dat u de
meest recente versie in handen hebt kunt u contact opnemen met keeszondag@filternet.nl
Het toepassen van het NGK logo valt onder de bescherming Auteurswet.
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Richtlijnen logo gebruik
Het logo moet zo mogelijk op een witte achtergrond worden geplaatst.
Het kruis tussen de letters is nl altijd wit.

Logo A
• Achtergrond kleuren:
Indien het logo op een gekleurde achtergrond wordt gebruikt dan wordt logo B
gebruikt. De witruimte om het logo is optisch overal even breed. De minimale
witruimte is de dikte van de stok van de letter N.

Logo B
• Tekst:
Nederlands Gereformeerde Kerken
Zwart
• Lettertype:
Myriad
Platte tekst uit Arial

Logo kleuren
• De basiskleuren van het logo zijn (inkt):
Paars:
C PMS 2415
C 35 M 100 Y 0 K 0
Rood:
C PMS 186
C 0 M 100 Y 100 K 0
Geel:
C PMS 129
C 0 M 15 Y 100 K 0
Blauw:
C Cyan 96% verloop naar 0 met Opacity 40%
• Tekst:
Nederlands Gereformeerde Kerken
Zwart
• Lettertype:
Myriad
Platte tekst uit Arial
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Logo zwart/wit
• Basiskleuren:
Het zwart/wit logo is opgebouwd uit grijstinten zwart.
De letter N= 80% zwart
De letter G= 70% zwart
De letter K= 55% zwart
Verloop in achtergrond van 25% zwart naar 0%
• Tekst:
Nederlands Gereformeerde Kerken
Zwart
• Lettertype:
Myriad
Platte tekst uit Arial

Logo varianten
•

Logo A kleur (print, JPEG):

•

Logo A zwart/wit (print, JPEG):
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•

Logo B kleur (print). Logo op een gekleurde achtergrond:

•

Logo B zwart/wit (print). Logo op een gekleurde achtergrond:

•

Logo website: uitvoering als A en B

•

Logo C zwart/wit (print). Logo om te kopiëren:
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Logo op websites
Op de homepage van de plaatselijke NGK kerk kan het logo op een
verantwoorde plaats worden opgenomen. De afmeting van het logo is 150 tot
200 pixels breed. Het logo is beschikbaar via www.ngk.nl
Tevens is een logo zonder tekst ontwikkeld als icoon. Alleen toe te passen bij
zeer klein gebruik.
•

Logo Icoon kleur (print, JPEG):

Voorbeeld homepage website NGK Houten

Voorbeeld homepage website NGK Kampen
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Ontwikkeling logo NGK

1962 - Logo Nederlands Gereformeerde Kerken

Ontwerpschets

2008 - Nieuw logo

Symboliek van het logo
De drie hoofdletters staan er rustig en krachtig bij, in schreefloze letter, betrouwbaar en zonder
pretenties. Eveneens prominent is daar het kruis, in wit uitgevoerd en te zien als staande tussen de
lezer en de letters NGK: het kruis staat centraal en gaat voorop.
De hoofdletters en het kruis staan waar ze staan. Contrasterend daarmee is er de beweging in de
blauwe achtergrond die vanuit het kruis naar links en naar rechts verloopt naar wit, op weg naar licht,
maar ook letterlijk aan beide kanten van het papier af, om zo te zeggen de wereld in. Het kruis zet in
beweging, de NGK is een kerk onderweg, de wereld in en het licht tegemoet.
De hoofdletters zijn uitgevoerd in drie frisse kleuren, passend bij kerken die veelkleurig zijn, in deze
tijd willen staan en woorden van hoop te verkondigen hebben. Hier is sprake van een tweede
dynamiek: de hoofdletters laten in hun onderlinge samenhang een verloop zien in kleur. In vrijheid
gezet door het kruis is er in de leesrichting een kleurverloop van paars (lijden, pijn), via rood (liefde,
bloed) naar geel (licht, verlossing).
Het kruis symboliseert vanouds de verbintenis tussen elkaar (de horizontale balk) - in dit geval tussen
ons als kerken – en de weer herstelde verbinding tussen beneden en boven (de verticale balk met
open uiteinden).
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