Beelduitzending op andere manier
Sinds het begin van de Corona crisis en de daaruit door de overheid opgelegde maatregelen
als ook het feit dat de uitzendingen via Kerkomroep niet goed functioneerde vanwege een
overbelast netwerk tijdens de eerste zondagen, hebben we noodgedwongen gebruik gemaakt
van YouTube. Een medium waar we normaal gesproken niet achter staan, maar die in deze
bizarre tijden wel een snelle oplossing bood om het Woord bij u in de huiskamer te brengen.
Door naast geluid hier ook beeld aan te koppelen was er toch enig 'kerkgevoel' bij de kerkdiensten en meditaties.
Bij deze uitzendingen is gebruik gemaakt van privé apparatuur die in allerijl bij elkaar is geschraapt. Apparatuur die hier feitelijk niet voor bedoeld en feitelijk ook niet geschikt voor is.
Dit heeft u bij enkele uitzendingen ook kunnen zien als een camera uitviel of het beeld/geluid
haperde.

Tot 2 juni gebruikte opstelling midden in de kerk
De kerkenraad heeft toen besloten om apparatuur aan te schaffen en te installeren die wel
geschikt zijn voor dit doel. Deze apparatuur is nu in gebruik genomen en zal actief blijven zolang de Corona maatregelen beletten dat wij weer allen naar de kerk kunnen komen. De kerkdiensten/meditaties zullen worden uitgezonden via onze eigen website als ook via Kerkdienstgemist.nl
De weergave op onze eigen website vindt u onder “Informatie” (bovenaan beeld) en dan
“Livestream”. Op de website van de Salemkerk zal de link naar Kerkdienstgemist.nl
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/2070/events) worden opgegeven.
Tijdens de meditatie avond van 3 juni zullen we ‘proefdraaien’ en indien dit slaagt zullen we
vanaf dat moment op de nieuwe manier gaan uitzenden.
Voorgaande betekent dat met ingang van zondag 7 juni de uitzendingen niet meer via
YouTube zijn te volgen, maar via onze website of via Kerkdienstgemist.nl

Links de nieuwe camera en rechts het bedienplateau bij de koster

Daarnaast blijven de uitzendingen van de kerkdiensten en meditatie met alleen geluid en zonder
beeld gewoon uitgezonden worden via Kerkomroep.nl (vooralsnog zonder inlogcode).
(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10968)
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