
Meekijken en luisteren Salemkerk (04-06-2020) 

Met ingang van zondag 7 juni maken we gebruik van een nieuw camerasysteem en worden de kerk-
diensten/meditaties met beeld en geluid uitgezonden via onze eigen website en via Kerkdienstge-
mist. Vanaf deze datum zal er dus niet meer via YouTube worden uitgezonden. 

De uitzendingen starten 10 minuten voor aanvang van de dienst. 

Uitzendingen met alleen geluid blijven via de scanner en via Kerkomroep te beluisteren. Voor degene 
die alleen luisteren, leest de koster circa een kwartier voor aanvang van de dienst de liturgie voor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hieronder volgt de opsomming van mogelijkheden om mee te kijken en/of te luisteren met de kerk-
diensten: 

1. Beeld en geluid via website Salemkerk (https://gergemlisse.nl/livestream.php)  
2. Beeld en geluid via Kerkdienstgemist (https://kerkdienstgemist.nl/stations/2070/events)  
3. Geluid via de app Kerkomroep (te downloaden via App- of Playstore) 
4. Geluid via link naar Kerkomroep.nl (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10968) 
5. Geluid via Kerkwebradio 
6. Geluid via Scanner 

Ad 1 Beeld en geluid via website Salemkerk 
U kunt bovenstaande link gebruiken maar ook op de website van de startpagina navigeren naar “In-
formatie’ en dan “Livestream”. Het beeld dat u hier ziet is identiek aan het beeld van Kerkdienstge-
mist. U kunt het beeld groter maken door eerst op de pijl in de foto te klikken en daarna rechtsonder 
op het vierkantje. Wilt u de dienst op later tijdstip nog een keer bekijken, dan moet u gebruik maken 
van de Kerkdienstgemist link. 

Ad 2 Beeld en geluid via Kerkdienstgemist 
Op de site van Kerkdienstgemist ziet u welke diensten geagendeerd zijn en wanneer de eerstvol-
gende dienst is. Ook ziet u hier de gearchiveerde diensten die u ook op later tijdstip alsnog een keer 
kunt bekijken. 

Ad 3 App Kerkomroep 
Deze app is te downloaden via Playstore of Appstore. Normaliter is voor het meeluisteren via deze 
app een inlognaam en wachtwoord nodig. Vanwege de bijzondere omstandigheden zijn de kerkdien-
sten openbaar en zijn geen codes noodzakelijk. 

Ad 4  Kerkomroep 
Via deze link komt u ook terecht bij Kerkomroep. Normaliter is voor het meeluisteren via deze app 
een inlognaam en wachtwoord nodig. Vanwege de bijzondere omstandigheden zijn de kerkdiensten 
openbaar en zijn geen codes noodzakelijk. 

Ad 5 Kerkwebradio 
Voor degene die via de kerkenraad een dergelijk apparaat ter beschikking gesteld hebben gekregen 
Een KWR werkt zowel via telefoonlijn als internet en is/wordt beschikbaar gesteld als leden buiten 
bereik van de zender wonen. 

Ad 6  Scanner  
Via een overal verkrijgbare scanner (148.8125) zijn de kerkdiensten te beluisteren voor degene die in 
Lisse / Lisserbroek wonen. Dit heeft met de sterkte van de zender te maken die is toegestaan voor dit 
soort doeleinden. 

Laten we hopen en bidden dat de Heere ook deze middelen wil zegenen. Hij is niet aan tijd of  plaats 
of kerk gebonden. 
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