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kantoor@gkrandburg.org.za

RANDBURG

TROOSDIENSINLIGTING
Ons betuig ons meegevoel met julle verlies. Mag ons Here deur sy Gees julle troos en bemoedig in hierdie
tyd. Kontak gerus ons kerkkantoor vir meer inlig ng of indien jy enige vrae het by
kantoor@gkrandburg.org.za of 082 404 8478.
OORLEDENE BESONDERHEDE
Oorledene se naam:

Oorledene se van:

Datum van afsterwe:

Het die oorledene ‘n begrafnispolis?

Ja

Nee

KONTAKPERSOON VIR TROOSDIENS BESONDERHEDE
Naam:

Van:

Kontaknommer:

E-Posadres:

Verwantskap met oorledene:

Hoeveel gaste verwag julle min of meer?

Covid-19-regulasies:
· Maksimum 100 persone by troosdiens.
· Maksimum 50 persone by graf.
· Geen verversings na die troosdiens by die kerkterrein nie.
Onderhewig aan die beskikbaarheid van die videospan, wa er pe regstreekse aanlyn-uitsending verkies julle?
1.

Klank, projektorskyﬁes asook videobeeld van predikant en sprekers.

2.

Slegs projektorskyﬁes en klank.

3.

Slegs klank.

4.

Geen regstreekse uitsending, slegs klankopname.

Indien opsie 1 gekies word en videospan beskikbaar is, sal die troosdiens regstreeks op GKR se YT kanaal uitgesaai kan word en
dan agterna daarop beskikbaar wees. Die kerkkantoor sal die YouTube-skakel ten minste 'n dag voor die troosdiens aan die
familie-kontakpersoon stuur
Stuur asseblief 'n foto van die oorledene per e-pos aan die kantoor kantoor@gkrandburg.org.za.
Gaan daar 'n spreker wees wat bedankings doen?

Ja

Naam:
Gaan daar 'n spreker wees wat 'n huldeblyk lewer?
Naam:

SPESIALE MUSIEK- EN KLANKVERSOEKE
Spesiﬁeke voorafmusiek?
Spesiﬁeke instapmusiek?
Spesiﬁeke uitstapmusiek?
Spesiﬁeke versoek vir liedere in die erediens?

Nee
Van:

Ja

Nee
Van:

Let wel: Indien die orrelis nie oor die bladmusiek vir bogenoemde beskik nie, sal kerkkantoor julle kontak vir bladmusiek.
Het julle 'n spesiale klank- of beeldversoek voor/tydens die troosdiens (bv. liedjie, klankopname, fotoaanbiedings ens.)?
Ja

Nee

Let wel: Enige klank- of beeldversoeke (bv. liedjies, opnames, fotoaanbiedings, aantal mikrofone) moet ten
minste een dag voor die troosdiens per e-pos gestuur word. Hierdie liedjies/opnames/foto-aanbiedings
moet vergesel word met skri elike lys wat uiteensit wat die opnames se name, liedjies se name, wa er
deel van die liedjie, asook in wa er stadium van die diens die liedjies/foto-aanbiedings gespeel moet
word.
Belangrik: GKR kan nie musiek met kopiereg op YouTube plaas nie.
KOSTES

LIDMAAT

NIE-LIDMAAT

• Orrelis
• Tegniese beampte (klank)
• Tegniese beampte (beeld/video) x1
• Tegniese beampte (beeld/video) x2
• Ouditorium huur
• Saal en kombuis huur
• Koinonia/Theoﬁlus
• Klaskamer
• Blomme - Kontak Han e Venter 072 365 3339
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