Ga naar kerkdienstgemist.nl
1. U krijgt dan onderstaand beeld te zien.

2. Typ dan bij “Zoek kerk” Bellingwolde of klik op de “provincie Groningen”
a. Bij klikken op provincie krijgt u op alfabet de plaatsen te zien waar
kerkdienstgemist.nl wordt uitgezonden. Hier staat Bellingwolde ook bij. Klik
hierop.
3. In beide gevallen krijgt u onderstaand beeld te zien.

4. Klik dan op “Naar kerk”.
5. U krijgt dan onderstaand overzicht te zien met diensten.

a. Op dit moment staan er nog maar twee diensten. De “laatste uitzendingen”
kunt u op klikken om deze terug te kijken.
b. De “volgende uitzending” de Paaswake kunt u ook op klikken en wanneer het
bijna uitzendtijd is kunt u verder. Op dit moment zult u onderstaand beeld
zien (afhankelijk van de periode wanneer u kijkt).

c. Wilt u een uitzending terugkijken klikt u op deze uitzending.
d. U klikt op

en de dienst begint.

e. Wanneer de dienst begint ziet u op het scherm verschillende pictogrammen
met verschillende mogelijkheden:

Hier kunt u het geluid mee regelen.
Met deze schuif kunt u door de dienst heen gaan.
Door hierop te klikken kunt u pauzeren en weer verder kijken.
Met deze twee knoppen kunt u een aantal seconden vooruit of achteruit kijken
Door hier op de klikken krijgt u de gehele liturgie te zien (niet altijd met alle liederen).
Door hier op de klikken krijgt u het beeld over het hele scherm. Door op de “ESC” knop te
klikken op uw toetsenbord komt u weer in het kleiner scherm. Bij vol scherm ziet u niet
meer de liturgie.

U kunt eventueel inloggen dan kunt u kerken favoriet maken zodat u makkelijker naar
verschillende kerken kunt gaan. Maar dit hoeft niet. U kunt gewoon met bovenstaande
instructies altijd naar de Magnuskerk in Bellingwolde gaan zonder in te loggen.
Via tablet of Mobiele telefoon.
Kerkdienstgemist.nl kunt u via een App ook op uw tablet (of mobiele telefoon) gebruiken.
Hieronder ziet u de apps via Apple of Android.

De gebruiksaanwijzing spreekt in het algemeen voor zich. Of zie anders hierboven omdat in
zekere zin dit ook terugkomt in de App.
Komt u er niet uit neem dan contact op met ondergetekende.

