Protocol voor advent en kerst
Advent
1. Ruim voor de adventsweken overleggen de leiding van de kindernevendienst (KN)
en de predikant over het adventsproject en alles wat er gedurende de adventstijd
wordt gedaan.
2. Gastpredikanten en kosters worden door de leiding van de KN vroegtijdig op de
hoogte gesteld van wat er gaande is.
3. Als er een projectlied is, gaan we vrijmoedig om met het al dan niet laten zingen van
het schoollied, aangezien er soms overlap is en omdat het wel eens te veel is.
4. De leiding van de KN geeft aan het begin van het project het projectlied door aan de
eigen predikant, de organisten en de beamergroep. Aan de beamergroep laat zij
weten op de zondagen dat er een gastpredikant is, welk lied gezongen wordt.
5. Het aansteken van de adventskaars vindt doorgaans plaats meteen na het
aanvangslied als de gemeente weer zit, zodat iedereen het kan zien. Is het op een
ander moment dan wordt dat goed gecommuniceerd met de voorgangers. De leiding
van de KN geeft de namen van de kinderen door aan de predikant. De namen
worden vermeld op de liturgie en beamer. De leiding van de KN geeft aan wie de
kaarsen aansteken. We gebruiken bij het aansteken een klein kaarsje. De
adventskaarsen van de vorige week (weken) worden voor de dienst door de kosters
aangestoken.
6 . Voorwerpen rond het project worden op een verhoging gezet zodat ze beter
zichtbaar zijn; als het kan op een podium zodat ook bij handelingen er meer
zichtbaar is.
Kerst
7. Bij het opstellen van de kerstboom, voor de derde adventszondag, dient men
rekening te houden met het zicht op de preekstoel en komende activiteiten in het
liturgische centrum.
8. De coördinator van gebouwen is verantwoordelijk voor de bestelling en plaatsing van
de boom. De leiding van de KN versiert hem; zij tuigt hem ook weer af.
9. De liturgieën voor de kerstvieringen dienen op tijd bij de reproductiegroep te worden
ingeleverd.
10. Er dient goed overleg te zijn met de kosters over de wijze van verlichting tijdens de
kerstdiensten: op welk moment en waar wordt het licht gedoofd/aangestoken.
11. Als er een voorbereidingsgroep van de kerstnachtdienst is, zal die groep alle
onderdelen van en rondom de dienst goed doorspreken met alle betrokkenen
(predikant, koster, musici): wie doet wat op welk moment en op welke plaats.
12. Voor de dienst op kerstmorgen geldt hetzelfde: wie doet wat op welk moment en op
welke plaats. Als er een eigen predikant is zal deze de dienst voorbereiden en op
alle onderdelen anderen (koster, leiding KN, musici, ouderling van dienst enz.)
inlichten en zo nodig instrueren. Is er een gastpredikant dan ligt die taak bij de
kerkenraad.
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