Vlag- en volksliedprotocol van de Protestantse gemeente te Monster
Het vlagprotocol als volgt:
1.
2.
3.
4.

We vlaggen op 27 april
We vlaggen op 4 mei
We vlaggen op 5 mei
Bij overlijden van de vorst(in) of oud-vorst(in) of kroonprins wordt er alleen gevlagd op
de dag van de bijzetting.
5. Bij bijzondere gebeurtenissen kan er gevlagd worden; de kerkenraad zal daar dan
over beslissen.
Het volksliedprotocol als volgt:
1. We zingen het volkslied op de zondag tussen 27 april en 4 mei (Lied 708:1 en 6)
2. Bij overlijden van de vorst(in) of oud-vorst(in) of kroonprins zingen we op de
eerstvolgende zondag na het overlijden het 6e couplet van het volkslied, waarbij de
nadruk ligt op het vertrouwen (Lied 708:6)
3. Bij kroning van de koning(in) zingen we het volkslied op de zondag na de kroning
(Lied 708:1 en 6)
4. In uitzonderlijke situaties kan het volkslied gezongen worden; de kerkenraad zal daar
over beslissen
5. We zingen het lied als slotlied, vóór de zegen, aangezien het een onderdeel is van de
dienst
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Regels bij het hijsen van de vlag:
De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als zij
halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of
buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te
blijven hangen. Elke gehesen vlag moet derhalve bij zonsondergang worden neergehaald en zonodig
de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden ontplooid. Uitzondering hierop is mogelijk, als de
vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.
Halfstok vlaggen:
Het halfstok hijsen van de vlag behoort op de volgende wijze te geschieden: eerst wordt de vlag in top
gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft
van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet
opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig in
top gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

