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Woord vooraf 
Deze instructie is bedoeld voor kosters en bedienaars die tijdens beelduitzendingen van de 

Emmaüskerk Middelharnis de opnameposities volgens onderstaande tekst opvolgen. 

Aan dit document gekoppeld is het privacyreglement voor beelduitzendingen van de 

Emmaüskerk Middelharnis versie 01 juli 2016. 
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Instructie gebruik camera: 

Rode schakelaar, op midden kolom schuifwand, aanzetten. (Lampje gaat branden) 
Schermpje en afstandsbediening uit de kast zaal 3 halen en aansluiten. 
Op afstand bediening controleren dat programma 1 geactiveerd is. (In bovenste rij 1 t/m 4) 
 

Het schakelen van posities: 

Voor de dienst: 
Vóór aanvang dienst op “scherm “zetten –mededelingen worden dan zichtbaar- 
 

Binnenkomst kerkenraad/predikant: 
Bij binnenkomst predikant / kerkenraad naar tafel, t.b.v., de afkondigingen. Daarna schakelen 

tussen tafel en scherm. (Zingen en schriftlezingen scherm positie) 

Bij uitleg Liturgisch bloemschikken hiernaar toe schakelen.  
Bij gebed naar kruis. 
Bij een doopdienst: tijdens dopen op het Liturgisch Centrum (LC) naar positie dopen. 
Bij avondmaal schakelen naar kruis. (Indien gewenst naar scherm) 
Bij KND-uitleg positie LC/ KND gebruiken./ bij aansteken lantaarn naar tafel/ scherm 
 

Tijdens de verkondiging: 
Bij aanvang preek naar positie preekstoel. 
Let op: Indien Leen Jan preekt i.v.m. foto’s tijdig schakelen van preekstoel en scherm. 
Na de preek positie scherm, nadien de kinderen uit de KND halen!  
 

Tijdens de collecte: 
Bij collecte naar orgel of scherm positie .( afhankelijk van presentatie op het scherm) 
Bij het uitspreken van de zegen positie tafel  
 
Positie LC breed is bedoeld voor een grote activiteit op LC. (Denk aan combo-koor enz.) 
Indien mogelijk deze positie vóór aanvang dienst (fijn) afstellen. 
 
Alle posities staan voorgeprogrammeerd. 
Indien nodig fijn afstemming gebruiken. (Beeld links-rechts-boven-onder)  
Afstandsbediening: bedienen vanuit stoel gangpad en “laag “richten 
Reserve batterijen liggen  bij scherm in kast zaal 3. 
 
Van belang is: 
Géén kerkgangers in beeld!! 
Probeer in te spelen op wat komen gaat, veel positiewisselingen geeft voor de kijker een 
onrustig beeld. 


