
Hoe kan ik online mee vieren in de Ontmoetingskerk?  

Maar liefst 250 mensen vieren sinds de Corona-sluiting wekelijks online de kerkdiensten van de Ontmoetingskerk 

mee. We ontvangen heel positieve berichten over deze vorm van samen-vieren.  

Onverwacht veel mensen hebben de toegang tot onze kerkdiensten kunnen vinden. Voor alle gemak zetten we hier 

een keer de mogelijkheden op een rijtje. We beginnen bij de meest simpele optie, en gaan langzaam naar 

ingewikkeld. Het is niet erg als u halverwege afhaakt… 

Superéénvoudig – kijk op www.pgenschede.nl 

1. Ga op uw computer of tablet of telefoon naar www.pgenschede.nl , de website van onze gemeente. Deze 

manier van kijken is onafhankelijk van het apparaat dat u gebruikt. Mits u maar toegang heeft tot Internet. 

We hebben het u zo gemakkelijk mogelijk gemaakt door op de hoofdpagina van onze website  

een klein video-scherm op te nemen, waarop Live de kerkdienst op zondagmorgen (en bijv. ook tijdens 

uitvaarten of andere ‘programma’s) te volgen is.  

 

2. Als u tijdens uitzendtijden (!!!) op de startknop drukt komt vanzelf de kerkdienst in beeld. 

(De uitzendtijden staan op de voorpagina van onze website vermeld). 

 

3. De kerkdienst wordt nu afgespeeld op een klein schermpje. Maar als u vervolgens op de ‘fullscreen’-knop 

rechts onder drukt wordt de kerkdienst beeldvullend getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

Zo simpel is het. Hiermee moet het lukken. Mocht u graag meer willen weten over andere mogelijkheden om de 

online-kerkdiensten te volgen, kijk dan op www.pgenschede.nl/onlinevieren . Daar worden stap voor stap, van 

éénvoudig tot iets spannender, de verschillende mogelijkheden van online meevieren uitgelegd.  

  

3. Ga naar www.pgenschede.nl  

2. Druk de startknop  

1. Gebruik de fullscreen-knop  

http://www.pgenschede.nl/
http://www.pgenschede.nl/onlinevieren
http://www.pgenschede.nl/


Kerkdienstgemist.nl – de app 

De Ontmoetingskerk zendt uit via ‘kerkdienstgemist.nl’, een landelijk systeem voor het digitaal uitzenden van 

kerkelijke vieringen.  

Dat systeem werkt het best als u op uw tablet of telefoon de ‘kerkdienstgemist-app’ 

installeert (via de Appstore / Playstore). U volgt daarbij de gebruiksaanwijzing, waarbij u 

ook een persoonlijk gebruikersaccount aanmaakt. Vervolgens zoekt u naar de 

Ontmoetingskerk Enschede, waar u zich aan kunt melden.  

 

Kerkdienstgemist.nl – de website 

Kerkdienstgemist kan ook bekeken worden zónder speciale app. Surf dan naar www.kerkdienstgemist.nl. En volg 

daar de route Overrijssel -> Enschede -> Ontmoetingskerk. 

 

Geen registratie gedurende Corona 

Als Ontmoetingskerk hadden we er aanvankelijk 

voor gekozen dat mensen zich eerst moeten 

registreren alvorens onze kerkdiensten te 

kunnen bekijken. Dit met het oog op de privacy 

van onze kerkdienstsbezoekers en medewerkers 

aan de vieringen (denk aan de kinderen die op 

hun moment tijdens de kerkdienst vól in beeld 

komen).  

Nu de kerkzaal vanwege Corona toch leeg is 

hebben we besloten de registratieverplichting 

tijdelijk achterwege te laten. Dat betekent dat 

onze kerkdiensten via de app of via de 

kerkdienstgemist-website gewoon openbaar 

toegankelijk zijn. U kúnt dus de vraag om 

registratie eventueel overslaan. 

Voordeel van wél registreren is dat u de volgende keer dat u Kerkdienstgemist gebruikt automatisch direct ‘in de 

Ontmoetingskerk’ komt. Om vieringen in het archief uit de tijd vóór Corona te bekijken is bovendien eveneens 

registratie nodig.  

 

Kerkdienst op mijn televisie 

Kan ik de kerkdienst ook op mijn televisie bekijken? Het antwoord is: ja… maar niet vanzelf. Een mogelijkheid is om 

de computer via een HDMI-kabel met de televisie te verbinden. 

Een alternatieve optie is de zgn. ‘Chromecast’. Via dit kleine kastje, dat zonder problemen op de meeste moderne 

televisies is aan te sluiten, kan de kerkdienst vanaf uw mobiel, tablet of computer naar de televisie worden ‘gecast’ 

(gestuurd).  

Installatie en bediening van een Chromecast zijn niet ingewikkeld. Maar we beseffen dat menigeen met wat minder 

computerervaring hier toch even hulp bij nodig zal hebben – wat in deze Coronatijden lastig kan zijn. Toch doen we u 

graag de tip aan de hand. 

  

https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist/id1041456558
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kdgm.kerkdienstgemist&hl=nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.consumentenbond.nl/online-tv-kijken/wat-is-google-chromecast


Interactief 

Tenslotte zijn we bezig om ook de kijkers in beeld te brengen. Tijdens de tweede ‘coronadienst’ werd het 

Kinderverhaal al verteld vanaf de bank van één van de gezinnen thuis. “Goedemorgen!” riepen we elkaar toe. En wat 

was het fijn om elkaar over en weer te zien!  

Maar we werken er aan dat online-kijkers – natuurlijk alleen vrijwillig – ook weer in de kerkzaal te zien zullen zijn, en 

daarmee deel uit kunnen gaan maken van de uitzending. Al kijkend kunnen we dan ook elkaar zien. Daarmee kunnen 

we samen toch weer iets van ‘gemeente’ beleven. En we hopen op die manier op de avond van Witte Donderdag 

ook echt een beetje meer sámen brood en wijn te kunnen delen… Al is het ieder thuis in de eigen woonkamer.  

De interactie-optie wordt aangeboden via www.pgenschede.nl. Om mee te kunnen doen is Zoom-software nodig. 

Die wordt automatisch geïnstalleerd als je de interactie-link aanklikt. Om mee te doen hoef je geen informatica te 

hebben gestudeerd. Als het goed is… gaat het allemaal vanzelf. 

 

  

Als kerkenraad hebben we op deze manier al vergaderd. En wat was het fijn om elkaar ook als groep weer even te 

zien. 

De collecte 

Tenslotte, rechts onder in beeld van onze uitzendingen ziet u het ‘GIVT’ embleem. Door op dit embleem te klikken 

kunt u meedoen met de collectes. Het voert te ver om dit hier verder uit te leggen. Maar tot onze verrassing deden 

tijdens de eerste online uitzending al 90 mensen mee.  

 

En als het niet werkt…  

Bij een enkeling hapert de verbinding, zo vernemen we. Dat komt omdat we bepaald de enigen niet zijn. Heel veel 

gemeentes zenden op zondagmorgen uit. En heel veel gemeentes constateren sinds de Coronacrisis net als wij een 

vertienvoudiging van het aantal kijkers. Daar waren de (landelijke) systemen niet helemaal op berekend. Met man en 

macht is er aan gewerkt om toch de kwaliteit van de uitzendingen optimaal te houden. En bij 97% van de kijkers 

werkte het probleemloos. Die resterende 3% zullen vast volgen! 

 

http://www.pgenschede.nl/

