Beste Koorkerkers,
Ongeveer twee maanden geleden is de Koorkerk gestart met KerkTV. Met wisselende
resultaten. Regelmatig werd u - als kijker - geconfronteerd met storingen. Heel vervelend,
en er werd veel van uw geduld gevraagd.
KerkOmroep is de organisatie die ervoor zorgt dat onze diensten bij u thuis, op uw scherm
komen. Aflopen maandag hebben wij contact gehad met KerkOmroep. Zij verzekerde ons
dat er alles aan gedaan wordt om de storingen te voorkomen. Toch kon zij ons er niet van
overtuigen dat het ‘licht aan het einde van de tunnel’ in zicht is.
Voor ons was dat het moment om te besluiten naar een andere organisatie over te stappen.
Naar Kerkdienstgemist.
De afgelopen dagen is er veel werk verzet, en het is gelukt: aanstaande zondag gaan we al
van start!
Voor u, als kijker, verandert er ook wat.
U kunt de diensten dus niet meer via KerkOmroep mee-beleven.
Hoe dan wel?
Stap 1: ga naar de site www.kerkdienstgemist.nl
Stap 2: vul in bij Zoek kerk: Koorkerk. Klik vervolgens op het groene rondje
Stap 3: klik op de foto van de Koorkerk
U kunt nu kiezen om oude uitzendingen te bekijken, of om de live-uitzending te
volgen.
U kunt ook gebruik maken van de App Kerkdienstgemist. (Houd u er daarbij rekening mee
dat u via de site méér informatie krijgt dan via de App)
Inmiddels zijn alle uitzendingen van de afgelopen maanden overgezet naar
Kerkdienstgemist. U kunt ze daar nu al bekijken. U kunt dan tegelijk de site verkennen, en
ontdekken wat er allemaal mogelijk is.
Het systeem is uitgebreid getest, en er zijn enkele proefuitzendingen gemaakt. Wij hebben
er vertrouwen in dat het nu beter zal gaan.
Aanstaande zondag gaan we van start. Best wel spannend! De dienst begint ‘gewoon’ om
tien uur, en u kunt de dienst vanaf dat moment thuis mee-beleven. De dienst later
terugkijken kan natuurlijk ook.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de uitzendingen, dan kunt u terecht bij Gert
Kooiman, te bereiken via gertkooiman@zeelandnet.nl of 0118-629216
Met hartelijke groet,
Werkgroep Beeld en Geluid
Ps: bijgevoegd ontvangt u de liturgie voor de dienst van a.s. zondag. Ds. Alain Verheij zal dan
voorgaan.

