Instructie t.b.v. kosters van de Hervormde Gemeente te Haaften
1 Klok luiden
‘s Morgens 1e keer van 8.30 tot 8.35 uur (na de klokslag van 8.30 vanwege verstoring uurwerk)
‘s Morgens 2e keer van 9.15 tot 9.20 uur
‘s Avonds 1e keer van 17.30 tot 17.35 uur (na de klokslag van 17.30 vanwege verstoring uurwerk)
‘s Avonds 2e keer van 18.15 tot 18.20 uur
2 Verlichting
Schakelaars verlichting en geluid bij bank koster
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Doe de preekstoelverlichting, kroon, wandverlichting en het plafond verlichting rechts achter (boven de
organist) altijd aan.
De overige verlichting kan aangezet worden indien nodig.
Bij zonnig weer de gordijnen sluiten.
3 Ontsluiten deuren Kerk
Bij de eerste keer klok luiden het hek, de hoofdingang en de consistoriedeur openen.
Als de dienst begint het hek sluiten.
4 Werkzaamheden de Hoeve, alleen voor de morgendienst
Doe de deur van de Hoeve om 9:00 uur open.
Leg de sleutel op het aanrecht van de bovenzaal.
De leiding van de zondagsschool of de oppas zorgen dat de sleutel terug wordt gebracht.
5 Voorbereiding dienst
Zet 2 glazen water op de preekstoel. Vergeet niet het water goed door te laten stromen.
De te zingen psalmen ontvangt u ruim voor aanvang van de dienst van de predikant of scriba.
Zet de tekst van de prediking en de psalmen op de borden. De plaatjes met de bijbelboeken liggen in de
laden van de tafel voor de preekstoel. In de keuken staat een trap.
6 Geluidsinstallatie
De geluidsinstallatie wordt aangezet met schakelaar 4 op de onderste rij naast de kostersbank.
In de knop zit een lampje dat brand indien het geluid aan staat.
Aanzetten en testen een half uur voor de dienst, afzetten na uitgang kerkgangers en uileidend orgelspel.
Indien nodig de volumeschuifregelaar bijstellen.
Op de foto aan de binnenkant van de deur kunt u zien hoe de regelaars normaal behoren te staan.
Draadloze microfoons (avondmaal, doopdienst) worden door de kerkrentmeesters verzorgd.
7 Doopdienst
Doopvont voor de dienst vullen met lauw water. In de keuken staat een waterkoker.
De draagsters en kinderen begeleiden.
8 Heilig Avondmaal
De koster heeft geen bemoeienissen bij de voorbereidingen van de avondmaalstafel.
9 Doorgeven sleutels
Verzoeke aan het einde van de maand de sleutel over te geven aan de volgende koster (zie lijst).
10 verbandtrommel
Achter in de kast is een verbandtrommel.
11 Schoonmaken
Vloeren zuigen, toiletten schoonmaken, afwas in het keukentje, eventueel stof afnemen als dat nodig is.

