
Simpele handleiding voor deelname aan digitaal koffiedrinken.

Zolang we nog niet gezamenlijk kerkdienst kunnen vieren en met elkaar na de dienst in de ontmoetingsruimte, 

kunnen zitten, bieden we als kerk, voorlopig elke zondag, de mogelijkheid om gezellig digitaal koffie te drinken 

bij één van de aangesloten woonkamers.

Op deze zondagen gaat u om 10:45 uur naar onze website: www.pgenschede.nl 

Daar ziet u bovenaan de pagina dan onderstaande tekst.

Volg daar de aangegeven instructies op.

U dient zich eerst te registreren bij zoom.us, het is gratis!

http://www.pgenschede.nl/
http://www.pgenschede.nl/
http://www.pgenschede.nl/
http://zoom.us/


Ga naar www.zoom.us, accepteer de cookies, u komt dan op de nederlandse pagina waar u zich MOET registreren

▼

http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/


Hier kunt u op 3 manieren aanmelden

u mag uw privé e-mailadres invullen

1

2

3

Na aanmelden krijgt u dit scherm ▼

Klik op bevestigenen en volgt

onderstaand beeld

▼

klik in de email op 

jantest@home.nl

jantest@home.nl

▼



Jan

Test

*********

*********

jantest@home.nl

Daarna volg dit scherm

en bent u als deelnemer

KLAAR !!! (u kunt zoom afsluiten)

Op de zondagen volgt u

onderstaande instructies

Vul uw gegevens in

Klik op Doorgaan met

Nu volgt dit scherm

▼

Registreren is éénmalig





Nadat u één van de links hebt geklikt, krijgt u onderstaande pagina te zien.

klik nu op Zoom openen

▼

Mocht u dit schermpje

niet zien, dan download 

en voer zoom uit.

▼

▼



U krijgt eerst uzelf te zien, zo niet dan klikt u op deze knop

▼

Daarna ziet u onderstaand beeld met één of meerdere deelnemers

en kunt u gezellig meebabbelen

Jan Test

Mocht u zichzelf niet in 

beeld zien maar alleen uw 

naam, klik dan op

Start Video

▼▼

uw microfoon

Aan of Uit

► ►

►
►



Mute

Druk op het 
pijltje naast
de mute knop

Er verschijnt een
menu en kies dan
de onderste optie
“AUDIO SETTINGS”

Dan verschijnt het
venster hiernaast.

Haal het vinkje weg in
het rood omlijnde vak
en zet het volume
helemaal naar rechts.

◄

Ga linksonder
in het scherm

Een mooie optie is, wanneer u met meerdere personen thuis bent, een eindje van uw computer of laptop te gaan zitten zodat alle 

personen zichtbaar zijn en ook gezellig kunnen meebabbelen.

Het is zeer aan te bevelen dat uw microfoon op maximaal volume staat en kunt u dat volgens onderstaande instructie simpel uitvoeren.

Nadat alles is ingesteld, is het ieder zondag even op de link van een woonkamer klikken en met 3 klikken bent u binnen.

▼


