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Wat moet u doen om een bijeenkomst te volgen?
Laptop of computer
Dit kan op twee manieren. Meestal gaat het goed via de volgende link. Klik hierop:

Zoom naar KerkTV door de Week
De Zoom-app start automatisch op en u komt in de digitale Wachtkamer te staan.
Soms lukt het niet met de link. Dan moet de Zoom-app eerst worden opgestart en moeten ID en
Passcode worden ingevuld:
•
•
•

•
•
•

Start de Zoom-app op. Dit kan bijv. door op het pictogram
onderaan het scherm te
klikken.
Kies in het schermpje Join a Meeting
U moet nu 3x iets invullen:
o 1 Waar ‘Enter meeting ID or personal link name’ staat 3473471240
o 2 Daaronder de naam*) waarmee u zichtbaar wilt zijn
Let op! Alle deelnemers kunnen elkaars naam zien
o Als beide zijn ingevuld wordt de knop Join blauw, klik hierop
o 3 Vervolgens vult u de Meeting passcode in: pgdoorn en Join Meeting
Hierna komt u in de wachtkamer (Waiting Room). Op het schermpje staat dit ook. De
organisatie ‘laat u binnen’. Dit kan even duren.
Nadat u toegang heeft gekregen klikt u op Join with Computer Audio.
Daarna heeft u contact. Kijk in de Handleiding Zoom-gebruik wat kan om het beeld in te
stellen naar uw wensen.

3473471240 en pgdoorn zijn voor alle toekomstige bijeenkomsten hetzelfde.

Mobiel of tablet (Android, IOS)
•
•
•

•
•
•

Open de Zoom-app op uw mobiel of tablet
Kies in het schermpje Join a Meeting
U moet nu 3x iets invullen:
o 1 Waar ‘Meeting ID’ staat 3473471240
o 2 Daaronder de naam*) waarmee u zichtbaar wilt zijn
o Als beide zijn ingevuld wordt de knop Join blauw, klik hierop
o 3 Vervolgens vult u de Meeting passcode in: pgdoorn, klik op OK
Hierna komt u in de wachtkamer (Waiting Room). Op het schermpje staat dit ook. De
organisatie ‘laat u binnen’. Dit kan even duren.
Nadat u toegang heeft gekregen klikt u op Call Over Internet.
Daarna heeft u contact. Kijk in de Handleiding Zoom-gebruik wat kan om het beeld in te
stellen naar uw wensen.

3473471240 en pgdoorn zijn voor alle toekomstige bijeenkomsten hetzelfde.
*) U kunt kiezen niet zichtbaar te zijn voor anderen.
Vul dan een niet herkenbare naam of code in en geef
deze door aan zoom@pgdoorn.nl

