
Een handvat voor het ongestoord kunnen kijken en luisteren naar de online-vieringen 

 

Beste mensen, 

De viering van 5 april hadden we keurig van tevoren opgenomen, maar om 10.00 uur konden 

velen nog altijd niet de viering met beeld erbij volgen. Later op de dag was de viering wel prima te 

volgen, met beeld en geluid, maar ons streven is natuurlijk dat mensen op zondagmorgen gewoon 

om 10.00 uur de viering kunnen volgen, mét beeld én geluid. 

EN DAT KAN OOK!!! 

Ernst Boesveld mailde mij de oplossing door en die wil ik graag met jullie delen. 

Hieronder noem ik stapsgewijs hoe het werkt (iedereen kan dit!): 

1.ga naar www.kerkomroep.nl 

2.klik op ‘Kerken’ 

3.typ in het zoekkader ‘vind uw kerk’ de naam Doesburg – je zult zien dat dan meteen de naam 

‘Grote of Martinikerk Doesburg’ in beeld komt 

4.klik op ‘De Grote of Martinikerk’ - je komt nu op de overzichtspagina van de Martinikerk 

Bovenaan de lijst met vieringen staat de meest recente viering vermeld. In onderstaande 

afbeelding is dat de viering van afgelopen zondag, 5 april (maar komende week zal dat om te 

beginnen 9 april, Witte Donderdag, zijn). 

 

 

5.je ziet dat ik aan het einde van de bovenste regel het woord ‘opslaan’ blauw heb gemaakt 

(betreft ‘opslaan’ van de video-opname van de viering). Klik dit ‘opslaan’ aan. Er verschijnt dan een 

kadertje (ik denk onderaan je scherm) dat aan je vraagt of je dit bestand wil ‘openen’ of ‘opslaan’. 

Klik op ‘openen’ 

Het bestand wordt nu ‘geopend’ (zit niet in over de grootte van het bestand, het zal niet 

groter dan 300MB zijn, die heeft je computer -zeker als die via kabel is aangesloten op 

internet- heel snel gedownload!) 

Als alles is gedownload, opent vanzelf een scherm met de opname, met beeld & geluid, en kan je 

écht ongestoord kijken en luisteren! Gewoon op de oude, vertrouwde kerktijd! 

http://www.kerkomroep.nl/

