
Werkwijze Beamteam (versie november 2021) 
 
 
Heeft u een bericht waarvan het wenselijk is dat dit via de beamer getoond wordt op zondagmorgen? Lever 
dit bericht dan aan in een PowerPoint bestand* als bijlage bij een e-mail voor dinsdagavond (geen week 
eerder!) voor de eerstvolgende zondag en stuur dit naar beamteam@emmauskerkmiddelharnis.nl 
Na dinsdagavond binnengekomen berichten zullen niet meer worden meegenomen in de presentatie. Komt 
de vraag te laat bij het Beamteam stuur dan het bericht door naar de scriba zodat het mogelijk nog kan 
worden meegenomen in de mondelinge afkondigingen. Er kunnen geen berichten voor twee of meer 
zondagen vooruit worden aangeleverd bij het Beamteam. 
 
* Voor het aanleveren van tekstberichten kunnen uitsluitend door het Beamteam gemaakte 
PowerPointbestanden gebruikt worden, die men zelf kan vullen met tekst. Deze PowerPoint bestanden zijn 
opvraagbaar bij het Beamteam beamteam@emmauskerkmiddelharnis.nl   
Berichten in andere bestandsformaten bijv. in de vorm en een Excel- Word- Jpg- Tiff- Png of Pdf-bestand 
zullen niet verwerkt worden. PowerPoint presentaties die animaties of filmpjes bevatten zijn niet bruikbaar. 
 
De PowerPoint bestanden die bedoeld zijn om tekstboodschappen door te geven volgen de liturgische 
kleuren (groen, paars, rood of wit). In de Bijblijver kunt u lezen welke liturgische kleur van toepassing is. 
Ook kunt u een tabel opvragen met de liturgische kleuren van de zondagen bij het Beamteam. Gebruik 
lettertype/grootte/kleur Tahoma 24 wit bij de groene, paarse en rode achtergronden. Zwarte tekst gebruiken  
als de liturgische kleur wit is. Geen overdadige hoofdletters, cursieve of vette tekst gebruiken. 
 
In de PowerPoint bestanden (zonder logo’s) staan tips hoe er mee om te gaan. Een boodschap mag max. 
2 dia’s beslaan, liever nog 1 dia. Het Beamteam is voorbehouden de tekst in te korten, plaatjes aan te 
passen of te verwijderen als dit ten koste gaat van de kwaliteit van de presentatie. Beamerberichten dienen 
daarom vooral kort, bondig en vanaf het beamerscherm te zijn. Goed om te weten is dat het Beamteam 
voor de presentaties in de kerk zelf geen PowerPoint gebruikt maar een ander presentatieprogramma 
namelijk OpenSong. 
 
Eventuele filmpjes (MP4 formaat) voorzien van ondertiteling zodat ze ook voor de dienst, als het niet stil is, 
zonder geluid getoond kunnen worden. E.e.a. vooraf in overleg of dit technisch mogelijk is. 
 
Als binnen uw commissie/werkgroep of geleding een andere persoon dan uzelf mededelingen wil delen via 
het beamerscherm wilt u deze dan wijzen op deze werkwijze van het Beamteam het document doorgeven? 
 
Doel van deze werkwijze is een éénduidige wijze van aanlevering van boodschappen en een vlottere 
verwerking er van door het BeamTeam. Als u een bevestiging wilt ontvangen van uw verzonden 
mededeling wilt ontvangen geef dat dan duidelijk aan a.u.b. Mededelingen per telefoon, of in een  
e-mailtekst doorgeven aan het BeamTeam is onhandig en ongewenst. 
 
Een e-mail verstuurd aan beamteam@emmauskerkmiddelharnis.nl kom terecht bij alle leden van het 
Beamteam en is daarom aan te bevelen. 
 
Voor specifieke vragen: 
 
Piet de Munck  p.de.munck@chello.nl coördinatie – presentaties – aanlevering mededelingen 
John van der Knaap j.knaap@hccnet.nl  techniek – pc – beamer 
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