
Protocol beamteams de Drieklank 

 

Dit protocol geldt zowel voor de vierplek de Bron als de vierplek de Ontmoeting. 

 

1. Aanlevering door eigen predikant: 

o De predikant levert de orde van dienst aan uiterlijk dinsdag aan het begin van de avond. 
o Aanlevering vindt plaats in Word of Powerpoint via het gezamenlijke mailadres: 

beamteam@dedrieklankassen.nl 
o De beamist van dienst levert uiterlijk vrijdagavond de eerste conceptversie van de 

powerpointpresentatie aan bij de predikant.   
o Verdere afstemming vindt plaats tussen de predikant en de beamist van dienst. De 

eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de presentatie ligt bij de predikant. 
o De predikant zorgt voor de communicatie naar overige betrokkenen. 
o De predikant stuurt een nette versie van de orde van dienst (als tekstbestand of pdf, zonder volledige 

liedteksten of notenschrift) naar info@dedrieklankassen.nl om deze op de website te laten plaatsen.  

2. Reclamedia’s: 

o kunnen door alle werkgroepen van de Drieklank tot en met de vrijdag voorafgaand aan de dienst  
worden aangeleverd via beamteam@dedrieklankassen.nl.  

o De scriba van de Drieklank krijgt deze mails automatisch doorgestuurd en leest op de achtergrond 
mee met het beamteam. Mocht dit nodig zijn, dan zal de scriba hierop reageren. Zo niet, dan wordt 
de dia opgenomen in de presentatie.  

o Bij voorkeur één, maximaal twee dia's per onderwerp.  Grote hoeveelheden tekst worden ingekort.  
o Reclameverzoeken van buiten de PGA worden in principe niet gehonoreerd.  
o Reclamedia's draaien maximaal 3 weken mee in het 'voorprogramma'. 
o Reclamedia's die meedraaien worden doorgestuurd naar info@dedrieklankassen.nl om te publiceren 

op de website (bij voorkeur in PDF). 

3. Gastpredikanten: 

o In de brief die wordt gestuurd aan de gastpredikant wordt onder andere gevraagd de orde van dienst 
uiterlijk dinsdag aan het begin van de avond te mailen naar het adres: 
beamteam@dedrieklankassen.nl.  Verder gelden dezelfde termijnen zoals hierboven beschreven. 

o De scriba (die ook de mail van het beamteam ontvangt) stuurt de orde van dienst uiterlijk woensdag 
door naar de overige belanghebbenden: de redactie van de zondagsbrief, de organist en lector van 
dienst en specifiek voor de Bron: de koster, degene die zorgt voor verspreiding voor de kerkomroep, 
degene die zorgt voor de grootletterliturgie en degene die moet brailleren.  

o De beamist van dienst stuurt een nette versie van de orde van dienst (als tekstbestand of pdf, zonder 
volledige liedteksten of notenschrift) naar info@dedrieklankassen.nl om deze op de website te laten 
plaatsen.  

 
4. Op zondag: 
 

De beamist neemt de presentatie op zondagochtend op een USB-stick mee naar de dienst en is daar 
uiterlijk een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig. De presentatie start uiterlijk 10 minuten voor 
aanvang van de dienst. De beamist van dienst zorgt ervoor dat er altijd een reserve versie van de 
presentatie online bereikbaar is.  
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