
Geliefde gemeente,        17 november 2020 

 

Middels deze brief willen we u informeren over een wijziging in de website van onze gemeente.  

De meeste gemeenteleden luisteren onze diensten niet mee via de eigen website, maar via 

Kerkdienstgemist.nl. De geluidskwaliteit hiervan wordt als beter ervaren. 

 

Als kerkenraad hebben we besloten over te stappen naar Kerkdienstgemist.nl. Het meeluisteren en 

terugluisteren zal gaan plaatsvinden door een persoonlijke inlog. Elk lid (gezin) dient eenmalig een 

persoonlijk account maken bij Kerkdienstgemist.nl. Hoe dat gaat, leest u hieronder. 

Meeluisteren en terugluisteren wordt hiermee beschikbaar voor alle leden van onze gemeente. Het 

opschonen van de diensten (dat is: eruit halen van mededelingen en gebed) is dan overbodig, omdat 

alleen eigen leden kunnen luisteren. Hiermee voldoen we aan AVG. Eigen leden die in de zorg 

werken, in het buitenland verkeren of door andere omstandigheden later luisteren, kunnen alsnog 

de volledige dienst meemaken. 

Openbaar meeluisteren (dus zonder inlog) blijft mogelijk bij huwelijksdiensten, bij rouw- en 

doopdiensten en openbare belijdenis. Terugluisteren hiervan is via persoonlijke inlog. 

Openbaar meeluisteren en terugluisteren blijft mogelijk bij meditaties, verhaal, zang- en 

schoolavonden en dergelijke.  

 

We vragen u vriendelijk om het persoonlijk account aan te maken voor D.V. zaterdag 5 december. 

 

 

Hoe maak ik een account bij Kerkdienstgemist.nl? 
Volg onderstaand stappenplan. Bij stap 11 vragen wij u om uw woonadres. Dit is nodig om te zien of 

de aanvraag inderdaad wordt ingediend door een lid van onze gemeente. De aanvraag komt binnen 

bij diaken M. Paauwe. Hij geeft akkoord via een mailbericht. 
 

1. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl 

2. Klik onderaan op Toegang voor privé uitzendingen 

3. Klik in de tekst over “Toegang voor privé uitzendingen” op account in de 2e alinea 

4. U komt op de pagina Registreren, vul in uw: 

- Voorletters en achternaam 

- Mailadres 

- Wachtwoord (zelf bedenken) 

- Wachtwoord herhalen 

Daarna algemene voorwaarden accepteren en klikken op account aanmaken 

5. Ga naar de mailbox van uw mailadres 

6. Klik op de link om het account te activeren 

 

Met stap 1-6 heeft u uw account gemaakt. Met stap 7-12 vraagt u toegang tot Ger. Gem. 

Krabbendijke. 

 

7. Zoek Krabbendijke op de homepagina van www.kerkdienstgemist.nl  

8. Klik op Ger. Gem. Krabbendijke 

9. Klik op een privé uitzending 

10. U krijgt de melding: “Deze uitzending is privé. Alleen leden kunnen deze dienst volgen door in te 

loggen.” Klik op Vraag toegang 

11. U komt op pagina Toegang aanvragen, vul in: 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


- Voorletters en achternaam 

- Mailadres 

- Uw motivatie 

Beste beheerder,  

Ik wil graag toegang tot Ger. Gem. Krabbendijke omdat  

OVERTYPEN: ik lid/dooplid ben van onze gemeente.  

Mijn naam is (INVULLEN) 

Mijn adres is (INVULLEN) 

Groeten, 

12. Klik op Verzoek indienen 

13. Uw aanvraag gaat naar diaken Paauwe. Aan de hand van uw naam en adres kan hij zien dat u 

inderdaad lid bent van onze gemeente. U ontvangt uw toegang via uw mail. 

 

Bij eventuele vragen over de website ziet u hieronder wie welk gedeelte beheert. In de gemeentegids 

staan de contactgegevens. 

* beheer accountgegevens Kerkdienstgemist.nl: diaken M. Paauwe 

* beheer Meeluisteren, Kerktijd, Zaalgebruik: koster M.W.A. van Westerveld 

* beheer Terugluisteren: dhr. H.I. Kaan 

* beheer Kerkdiensten: ouderling A.W. Koole 

* beheer Collecten: ouderling J. van den Berge 

* beheer website algemeen: ouderling C.A. den Braber 

  

 

Geve de Heere dat alle ambtelijke arbeid mag staan in het teken van het welzijn van de gemeente en 

tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

 

Uw kerkenraad. 


