
25 december 2022 

 

KOSTERSINSTRUCTIE VOOR DE GROTE KERK  

 

Beun voor buitendeur plaatsen t.b.v. rolstoelen 

Koffie en thee zetten. (grove maling 250 gram per 40 koppen) 

Verlichting inschakelen 

Schakelaar van de compressor in de meterkast bij de toreningang op stand ‘2’ draaien 

Afzuiginstallatie toiletten op stand ‘2’ 

Koperen kaarsenhouders plaatsen op het doophek en de liturgische tafel 

 (spullen liggen in afgesloten gedeelte van de grijze kast in de predikantskamer) 

Aansteken: Paaskaars, kaarsen op het doophek, de lezenaar en één in de gedenkhoek 

Liedboeken / kerkbrief / liturgieboekjes voor de kerkenraadsleden en voorganger 

Bijbel op de liturgische tafel leggen 

Glaasje water neerzetten op de kansel en op de liturgische tafel 

Controleren of het juiste liturgische kleed op de tafel ligt  

(rooster en kleden liggen in grijze kast van de predikantskamer) 

Controleren of er een stoel staat voor de voorganger 

Lantaarntje op de liturgische tafel zetten (als er kinderkerk is) 

Stoelen ordenen, eventuele rommel opruimen, indien nodig 

Seniorentafel voorzien van voldoende stoelen, koffiekannen, suiker en melk 

Koorhek sluiten (behalve bij avondmaal in het koor) 

Om 9.30 u geluidsapparatuur inschakelen (groene knop, links boven in de kast) 

Kanselverlichting inschakelen (met de stekker) 

Microfoon op de lezenaar plaatsen en testen 

Draadloze reversmicrofoon testen (na inschakelen moet het groene lampje branden) 

Draadloze handmicrofoon testen en klaarleggen indien gewenst 

Op  het internetapparaat: 

 Groene schakelaar (LIVE) éénmaal indrukken (lichtje gaat constant branden) 

(NA overleg met de beeldgroep, indien aanwezig).  

Ca 2 minuten voor de dienst: 

 portaaldeur sluiten 

Klok luiden bij het Onze Vader 

 

Na de dienst: 

 microfoon ‘draadloos’ direct uitschakelen 

 na uitgeleide muziek overige knoppen langzaam naar ‘0’ draaien 

 internetverbinding verbreken met de groene schakelaar LIVE (éénmaal klik) 

 draadloze microfoons in de lader plaatsen (rode lampje(s) moeten gaan branden) 

 compressorschakelaar op stand ‘1’ 

 afzuiginstallatie toiletten naar stand ‘3’ 

Hulpkerk afsluiten 


