
 

 

 
Regels voor de aanlevering van materiaal aan het beamteam van de Gereformeerde kerk in Den Ham 

September 2022 

 

Zoals zoveel taken binnen de kerk is ook het werk van het beamteam vrijwilligerswerk. 

Om onnodig veel werk en stress voor het beamteam te voorkomen hanteren we de volgende 

regels: 

 

Tijdigheid 

De kopij voor de beamer moet uiterlijk vrijdag om 12.00 uur binnen zijn. Voor diensten op anderen 

dagen geldt uiteraard ook dat de kopij uiterlijk 2 dagen van tevoren aangeleverd moet worden. 

Voor sommige situaties, zoals b.v. overlijdensafkondigingen van gemeenteleden die op vrijdag of 

zaterdag overleden zijn, wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt.  

 

Kwaliteit 

Liederen 

• Bij begeleiding door het orgel kan gebruik gemaakt worden van de volgende liedbundels: 

o Liedboek voor de Kerken (Psalmen en Gezangen); ofwel het oude liedboek van 1973 

o Evangelische Liedbundel 

o Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) 

o Hemelhoog  

Mocht u laten zingen uit een andere bundel, dan de liedteksten graag meesturen, waarbij de 

teksten en eventuele muzieknotatie exact overeenkomen met hoe de organist het zal spelen. 

• Als liederen gespeeld/begeleid worden door een combo/band, moet de aangeleverde tekst door 

de band/combo gecontroleerd worden, zodat de teksten exact zo worden aangeleverd zoals de 

band of het combo het ook zingt of speelt, inclusief alle herhalingen. 

Als de tekst namelijk niet exact overeenkomt met wat band/combo speelt leidt dit tot verwarring 

bij degene die de beamer bedient en bij de mensen in de kerk. 

 

Schriftlezingen 

Voor de schriftlezingen kan gebruik gemaakt worden van de gangbare vertalingen die op 

www.debijbel.nl staan. Wel altijd duidelijk aangeven welke vertalingen gebruikt wordt. Als er geen 

vertaling wordt opgeven, gaan we uit van NBV21. 

 

  



 

 

Afbeeldingen en teksten voor bij de afkondigingen 

• Afbeeldingen en teksten die getoond moeten worden bij de afkondigingen worden bij voorkeur 

aangeleverd als kantklare dia in afmetingsverhouding breedte : hoogte = 16:9. 

• Afbeeldingen mogen eventueel ook als jpg-bestand worden aangeleverd als ze maar aan 

bovengenoemde breedte-hoogte verhouding voldoen.  

NB: Let hier vooral op bij uitnodigingen voor speciale diensten of evenementen waarvoor posters 

gemaakt zijn. Posters hebben over het algemeen een staand formaat en zijn dus niet geschikt 

voor het tonen op de beamer. Daarvoor is het liggende formaat in de verhouding 16:9 nodig. 

 

Video’s 

• Bij video’s van YouTube kan volstaan worden met het aanleveren van de link naar de video. 

• Andere video’s kunnen aangeleverd worden via de mail als ze klein zijn, en anders via Google 

Drive, WeTransfers of andere sites waarmee grote bestanden verstuurd kunnen worden. 

• Als er een deel van een video getoond moet worden, moet exact de start- en/of eindtijd vermeld 

worden 

 

Wij hopen dat bovenstaande voor iedereen duidelijk is en hopen op begrip voor de door ons 
gehanteerde regels. 
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