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Handleiding online dienst 
 

Handleiding 1: Opzoeken van de online dienst 

Deze helpt u met het opstarten van uw apparaat tot en met het opzoeken van de kerkdienst 
die u wilt bekijken.  
 
Stap 1) Het opstarten van het apparaat. Op de onderstaande afbeeldingen is te zien hoe de 
aan/uit-knop eruit ziet en waar die waarschijnlijk zit. Op een laptop zit deze bij het 
toetsenbord, op een computer zit deze op de computerkast en bij een tablet, iPad of telefoon 
zit deze waarschijnlijk aan de zijkant.  

 
 
Stap 2) Klik op de browser. De browser (ook wel webverkenner genoemd) maakt het 
mogelijk om websites op het internet te bezoeken. Op computer en laptop klikt u (soms 
tweemaal) op het tekentje wat u hieronder ziet. Dit (Google Chrome) is de browser die wij 
gebruiken. Het is ook mogelijk op een andere browser zoals Opera, Microsoft Edge en 
Internet Explorer. Deze handleiding gaat uit van Google Chrome.  

 
 
Stap 3) Type in ‘kerkomroep.nl’ in de zoekbalk. De zoekbalk is de lange balk bovenaan. Dit 
leidt u direct naar de site toe of geeft u de lijst met zoekopdrachten vanuit Google, de eerste 
link is de goede site, check voor de zekerheid nog of er staat dat die link naar 
‘https://kerkomroep.nl’ gaat.  

 
 
Stap 4) Op de site aangekomen kunt u de kerk opzoeken. Voor de Salvatorkerk kunt u 
‘Salvator’ of ‘Arnhem Zuid’ opzoeken. Als u op Arnhem zoekt zal u nog even moeten scrollen 
door de kerken om de juiste te vinden, bij Salvator krijgt u direct de goede. Wanneer de kerk 
naar voren komt, kunt u hier eenmaal op klikken, u krijgt dan de lijst met alle uitzendingen in 
volgorde van recente naar oudere diensten 
 

Stap 5) Als de website vraagt om in te loggen kunt u dit doen via de knop ‘inloggen’. U typt 
dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in, deze hoort u ontvangen te hebben. Het 
invullen van deze inloggegevens is niet altijd nodig hebben wij gemerkt, dus als u het niet 
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meer weet dan kunt u het ook zonder inloggen proberen.  

 
 
Stap 6) Zoek de dienst die u wilt bekijken en klik op ‘kijken’. Dit zorgt ervoor dat u de dienst 
voor u krijgt met beeld en geluid. Als er ‘live’ bij staat, betekent dit dat u de dienst kijkt terwijl 
hij wordt opgenomen. U kijkt dan als het ware mee in de kerk. 

 
 
Stap 7) Onderaan het kleine beeld kunt u het tekentje op de onderstaande afbeelding zien 
en daar kunt u op klikken voor groot scherm. De volumeknop zorgt ervoor dat u het geluid 
kunt aanpassen. U ziet dan een balkje omhoog. Als u dan het bolletje op dat balkje omhoog 
schuift, gaat het volume harder, naar beneden gaat het zachter.  

 

 
 
Stap 8) Geniet van de dienst! Als u weer klein scherm wilt kunt u klikken op de pijltjes die 
naar binnen wijzen, zoals u kunt zien op de onderstaande afbeelding. Wanneer u dan 
bovenaan het scherm klikt (net boven het blauwe) wordt de dienst klein gemaakt en kunt u 
een andere dienst opzoeken of de site verlaten door op het kruisje te drukken.  

 
 
Dit is het einde van handleiding 1. 
Handleiding 2 staat op de volgende pagina. Deze beschrijft hoe u een kerk kunt toevoegen 
aan ‘mijn kerken’. Dit zorgt ervoor dat u de kerk niet langer hoeft op te zoeken. Wij laten ook 
zien hoe u deze pagina kunt toevoegen aan uw bladwijzers op uw browser. Dan kunt u direct 
naar die webpagina toegaan en de andere stappen overslaan.  
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Handleiding 2: Toevoegen aan favorieten 

 
Met deze handleiding helpen wij u om een volgende keer snel naar de juiste pagina te gaan. 
Handleiding 2 werkt alleen op computer of laptop.  
Het is belangrijk dat u handleiding 1 tot stap 5 hebt afgerond en laat staan. Nog niet afsluiten 
dus.  
 
Stap 1) U zult een knop zien staan aan de rechterkant van uw scherm op laptop en 
computer. Op telefoon of iPad is er een kans dat deze wat meer naar onder staat, probeer 
naar beneden te gaan. Deze knop zegt ‘toevoegen aan mijn kerken’, klik hierop. De naam 
veranderd nu in ‘verwijderen uit mijn kerken’. Als u daarop zou klikken wordt de kerk weer uit 
uw favorieten gehaald.  

 
 
Stap 2) De kerk is nu toegevoegd als favoriet. Wanneer u 
bovenaan het scherm op de knop ‘mijn kerken’ klikt zult u de kerk zien staan. Andere kerken 
kunt u op dezelfde manier toevoegen. U kunt dan direct op de kerk klikken en hoeft deze niet 
meer op te zoeken wanneer u op de site komt.  

 
 
Stap 3) Om het nog gemakkelijker te maken laten wij u zien hoe u deze website kunt 
toevoegen aan uw bladwijzers. Deze komen wanneer u de browser opent bovenaan het 
scherm te staan, vlak onder de website balk. Wanneer u op de site bent en mijn kerken hebt 
aangeklikt dan kunt u klikken op de ster rechtsboven van uw scherm bij de zoekbalk. 

 
 
Stap 4) Klik op de ster. U zult dan de onderstaande optie zien, of iets wat daarop lijkt. Als u 
op ‘behouden als bookmark’ of ‘klaar’ klikt, is uw pagina toegevoegd als favoriet. De website 
zal nu bovenaan uw scherm komen te staan, u kunt u hier dan direct op klikken. Deze knop 
leidt u naar de site van kerkomroep en direct naar het tabblad ‘mijn kerken’. U kunt dan dus 
direct op de kerk klikken en hoeft niet langer stappen 3 en 4 van de handleiding 1 en stap 1 
tot 3 van handleiding 2 te volgen. De volgende keer kan u dan de browser Google Chrome 
aanklikken, op de snelkoppeling klikken (die u hieronder ziet afgebeeld) en dan bent u direct 
bij de juiste kerk.  

 
 
 


