ONLINE KERKVIERINGEN VOLGEN MET KERKOMROEP.NL!
Om in coronatijd mensen de gelegenheid te bieden de wekelijkse vieringen
vanaf huis te volgen worden deze sinds begin deze maand op video
opgenomen en live online uitgezonden. U kunt deze via het internet thuis
volgen op uw computer of op uw mobiel of tablet. Deze kerkdiensten
worden opgenomen en uitgezonden via www.kerkomroep.nl. De diensten
blijven achteraf nog enige tijd beschikbaar, zodat u ook kunt terugkijken.
Bij de ingang van de kerk worden informatiebordjes opgehangen waarop
wordt gemeld aan bezoekers van de kerk dat er een video-opname wordt
gemaakt voor de mensen vanaf huis de kerkdienst willen volgen.
Er zijn twee manieren:
• Kijken via de mobiele telefoon of tablet met de app Kerkomroep.
• Kijken via de computer. Ga naar de website www.kerkomroep.nl
Vind onze kerk via de knop ZOEK EEN KERK en dan de knop PLAATS en
vul De Kwakel in. Er verschijnt dan een grijze balk met de tekst: De Kwakel
RK Par St. Jans Geboorte. Druk hierop en u bent dan op de plek waar de
vieringen te zien en terug te zien zijn. U kunt de kerk toevoegen met de
knop Mijn Kerken, zodat u een volgende keer snel op de juiste plek bent.
Heeft u de beschikking over een Chromecast, dan is het ook mogelijk om
de opname via de TV te laten bekijken.
Aarzel niet!
Beste mensen thuis, maak vooral gebruik van de gratis Kerkomroep-app!
De Kerkomroep-app is beschikbaar voor zowel Apple- als
Androidapparatuur en werkt zeer eenvoudig. Vraag eventueel een handig
familielid of buur om u bij de installatie te helpen!
We doen ons best de uitzendingen zo goed mogelijk te laten verlopen en te
leren omgaan met de techniek die ons ten dienste staat. De eerste tijd zal
dat nog wel gaan met vallen en opstaan. Desondanks hopen we dat u toch
van de beeldopnames kunt genieten om zo toch meer de verbondenheid
met de kerk te blijven ervaren.
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