Kerkdienstgemist.nl
We kunnen, nu het COVID-19 virus in alle hevigheid rond waait, als gemeente niet in de kerk
samenkomen. Dat is een gemis en voelt leeg.
Gelukkig zijn er middelen beschikbaar om, je in ieder geval voor het gevoel, wat dichter bij elkaar te
brengen.
Zoals u in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zullen er vanaf zondag 29 maart toch weer kerkdiensten
zijn. Wel in een heel bijzonder vorm. Diensten zonder kerkgangers. Via internet (kerkdienstgemist.nl)
kunt u deze diensten meebeleven. Op deze manier blijven we toch met elkaar verbonden.
Hieronder leest u wat u moet doen om de dienst bij te wonen.
Alleen luisteren: ga op internet naar www.kerkdienstgemist.nl en klik in de landkaart op Overijssel.

U krijgt nu een hele lijst met plaatsnamen te zien. Bijna onderaan, bij de W, vindt u Windesheim:

Als u op het plaatje van de kerk klikt krijgt u de uitzendingen te zien:

Vanaf deze pagina kunt u live naar de diensten luisteren. Ook kunt u vanaf hier diensten “ terug
luisteren”.
Beeld en geluid:
Zonder inloggegevens kunt u geen beelden zien. Leden van onze gemeente kunnen een inlog krijgen. U
kunt hiervoor een mail sturen naar beamerteam@hervormdwindesheim.nl. Wij zorgen er dan voor dat u
een email krijgt waarin verdere informatie staat. Let op: deze mail wordt door enkele providers als
ongewenste mail (spam) gezien. Het is verstandig om uw e-mail dus goed in de gaten te houden.
Helemaal rechtsboven in de blauwe balk, naast de Nederlandse vlag, kunt u dan inloggen met uw
gegevens.
Het scherm ziet er na het inloggen net iets anders uit:

U kunt nu de dienst aanklikken en bekijken. Terug kijken kan ook!
Nog wel een paar opmerkingen:
-

-

De komende zondagen zal er in het hele land erg veel gebruik gemaakt worden van
kerkdienstgemist.nl. Het kan zijn dat u niet direct verbinding krijgt of dat de verbinding traag is.
Probeert u het dan later nog eens.
Het gebruik van kerkdienstgemist.nl is voor u als gemeentelid gratis. Voor onze kerk zijn er wel
degelijk kosten aan verbonden. Ter overweging: Digitaal collecteren gaat wellicht wat ver, maar
natuurlijk kunt u uw bijdrage ook overmaken. Voor de rekeningnummers verwijzen we u graag
naar het kerkblad.

Neem gerust contact op als het niet om kerkdiensten te beluisteren of te bekijken. Het beamerteam
helpt u graag! Mail uw vragen naar beamerteam@hervormdwindesheim.nl of bel even met Wim van
der Snel (0529497196)
Vriendelijke groet,
Namens het beamerteam,
Wim van der Snel

