Nieuwsbrief Damsterboord: ontmoeting na de dienst
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden,
Komende zondag, 14 februari, is er gelegenheid om elkaar na de kerkdienst via een
beeldverbinding te ontmoeten. We maken daarvoor gebruik van ‘Zoom’, een programma
waarmee je online kunt communiceren.
* Als Zoom nieuw voor u is: zie de korte instructie onderaan deze pagina.
Koffie en thee: daar moet u zelf voor zorgen, dat lukt niet digitaal. Maar dat komt bij ieder
thuis vast wel goed.
Het is een experiment om elkaar zo te ontmoeten. We proberen het en we kijken of het in
behoefte kan voorzien.
Zo werkt het:
* vanaf kwart over elf (11:15 uur) kunnen we elkaar digitaal ontmoeten;
* klik daartoe deze link van het programma ‘Zoom’ aan:
https://zoom.us/j/96270800478?pwd=NmttRGUxeUNxZFVDcGs4WktlVDNOdz09
* dat kan al vanaf 11:10 uur.
Om 10.00 uur kunt u, zoals gebruikelijk, het ochtendgebed bijwonen:
* wie zich aangemeld heeft en een uitnodiging ontvangen heeft, viert in de kerk mee en kan
tijd weer thuis zijn om elkaar via de beeldschermverbinding te ontmoeten (via de Zoomlink
hierboven);
* wie thuis meeviert via kerkomroep (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843), kan na de
dienst even pauze nemen en daarna de Zoomlink aanklikken om elkaar te ontmoeten.
Hartelijk welkom!
Namens het moderamen,
een hartelijke groet,
Jan Wilts
Kleine instructie voor het gebruik van Zoom
•
•
•
•
•
•

Nodig: een computer, laptop, tablet of telefoon met een (werkende) camera en
microfoon. Het geluid van de microfoon moet ver genoeg openstaan, anders horen
de anderen u niet.
Klik op de zoomlink hierboven.
Er opent zich dan een website, waar u klikt op de blauwe knop ‘Launch meeting’.
Als u daarop geklikt hebt, gaat hij door naar de pagina waarin u de keuze krijgt:
‘Zoom downloaden’ (en installeren) òf ‘Join from your browser’ – die laatste optie is
het simpelst.
In het volgende scherm kunt u uw naam invullen, het hokje ‘I am not a robot’
aanklikken, en u kunt meedoen!
Heeft u geen beeld en geluid? Er staan icoontjes om geluid en video aan te zetten…
Probeer maar!

Dit is de 113e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook
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