
Hoe vind ik de Bethelkerk op kerkomroep.nl
Ga naar: www.kerkomroep.nl

Het volgende scherm krijgt u te zien:

Bij de tekst ‘Vind uw kerk’ gaat u met uw muis naar het witte vlak daaronder en type
u de tekst: Vlaardingen

Ga met uw muis op het ‘zoek icoontje’ staan en klik met de linker muisknop daarop. 
Het onderstaande scherm krijgt u zien van Vlaardingse kerken die zijn aangesloten 
bij www.kerkomroep.nl.

U gaat met uw muis naar de regel waar Bethelkerk staat en klik met uw linker 
muisknop daarop. Is de naam van de Bethelkerk niet zichtbaar dan scrolt u met het 
wieltje van uw muis over het beeld en andere kerken worden dan zichtbaar. 
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Het volgende scherm krijgt u te zien. Dit is het bovenste deel van een scherm wat u 
als eerste krijgt te zien. Echter u moet naar beneden scrollen om de rest van het 
scherm te kunnen zien. Naar beneden scrollen doet u met het wieltje van de muis 
Of u gaat met uw muis op de rechterzijde van het scherm staan, houdt de muis vast 
en trek de “kolom” naar beneden.

Als u de uitzending ‘live’ wilt zien dan drukt u met uw muis op de ‘live’ knop.  

Om misverstand te voorkomen willen wij u op het volgende wijzen:
De “button” (sorry zo wordt dan in vaktermen genoemd)  I   Inloggen  n wat u 
rechtsboven ziet op het bovenstaande scherm is voor de B-Kerk-TV beheerder. Daar 
moet u als kijker/ luisteraar geen aandacht aangeven. Anders gezegd: daar hoeft u 
niets mee te doen! 

Als u een dienst op een ander tijdstip wilt zien dan scrolt u naar beneden.
Het volgende deel van het scherm krijgt u dan te zien:  
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Bij de dienst die u wilt zien drukt u net de muis op de knop ‘kijken’.

Wilt u vaker naar een dienst van de Bethelkerk kijken dan kunt u bij het scherm van 
de Bethelkerk op de knop drukken “Toevoegen aan ‘Mijn Kerken” 

Voortaan kunt u al bij het eerste scherm naar ‘mijn kerken’ en dan staat de 
Bethelkerk al voor u geprogrammeerd.

Mocht dit toch niet lukken dan kunt u deze link aanklikken.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171      

en hopla, u komt dan direct op de juiste plek terecht van de B-kerk TV.

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier.

Van: kerktv@ambachtoost.nl Pagina 3 van 3

mailto:kerktv@ambachtoost.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171

