‘Een teken van leven’
Beste gemeenteleden!
We leven in een bijzondere tijd. Niemand van ons heeft ooit eerder zoiets meegemaakt. We
zoeken met elkaar naar een goede weg om door deze crisis, die iedereen raakt, heen te komen. Als leden van
onze kerkelijke gemeente zijn we met elkaar verbonden, als dorpsbewoners zijn we ook met elkaar
verbonden. We willen ons van harte en vanzelfsprekend aansluiten bij de oproep van onze overheid: ‘Let een
beetje op elkaar’. In deze brief informeren we u/jullie over de afspraken die er in de kerkenraad zijn gemaakt.
DE KERKDIENSTEN
Een paar weken geleden zijn we de Veertigdagentijd, onderweg naar Pasen, gestart met het thema ‘Een
teken van leven’. Dat we dit nu zo volkomen anders in zullen moeten gaan vullen, dat had niemand kunnen
denken. Tegelijkertijd geloven we dat we mogen vertrouwen op de kracht van de Geest, om ons hierin een
weg te wijzen.
De komende weken zijn er dus geen openbare kerkdiensten in de Ontmoetingskerk. Maar we zoeken wel een
manier om toch samen te vieren. We gaan dat voorlopig zo doen:
➢

➢

➢

Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een korte viering opgenomen en uitgezonden via
internet. Onze eigen predikant zal in principe in die vieringen voorgaan. De viering is voor alle
gemeenteleden met internetaansluiting, via onze eigen website, www.pknpesse.nl, te volgen.
Achterop deze brief wordt uitgelegd hoe u/je dit kunt doen.
Lukt het niet met de instructie, kom je er niet uit? Heb je er hulp bij nodig? Dan kun je bellen met:
Pesse: Gerrie Koopman, 06 344 97 222
Stuifzand: Rick Koster, 06 30728516
Fluitenberg: Roel van Faassen, (0528) 273495
Voor zondag 29 maart a.s. kun je aan onze predikant laten weten welk lied jou (in deze tijd) troost
geeft. Je kunt het tot uiterlijk maandag 23 maart e-mailen, appen of doorbellen: 06 203 602 33

‘LET EEN BEETJE OP ELKAAR’
Nu we elkaar maar beter niet op kunnen zoeken, moeten we andere wegen vinden om met elkaar in contact
te blijven. We willen vooral niet die mensen vergeten, die alleen wonen en/of niet of maar moeilijk de deur
uitkunnen. We proberen met elkaar praktische hulp te organiseren. Ben jij of ken jij iemand die in nood is of
hulp nodig heeft? Trek aan de bel! Neem contact op met jouw/uw contactpersoon of ouderling.
Hoewel het bezoekwerk nu op een heel laag pitje komt te staan,
wordt er onverminderd pastorale zorg gegeven door de
ouderlingen, de contactpersonen en de predikant. Als je/u kunt,
neem ook zelf initiatief om anderen te bellen en contact te houden.
Ds. Marianne heeft dagelijks telefonisch spreekuur,
in ieder geval van 9.30 – 11.30 uur: 06 203 602 33
In crisissituaties kun je uiteraard ook buiten die uren bellen.
CONTACT HOUDEN….Voor de ouderlingen is het handig wanneer
ze beschikken over zoveel mogelijk e-mailadressen van de leden in hun wijk.
Als je je adres wilt delen, stuur dan even een e-mailberichtje naar jouw/uw ouderling.
GEEN ACTIVITEITEN in de ONTMOETINGSKERK
ALLE kerkelijke activiteiten, die voor de komende weken in de Ontmoetingskerk gepland stonden,
zijn AFGELAST.

We wensen iedereen Gods zegen, veel sterkte en goede moed, namens de kerkenraad,
ds. Marianne Paas Feenstra

Livestream kijken op pknpesse.nl
1. Ga naar de website van de Ontmoetingskerk, www.pknpesse.nl
2. Klik rechtsboven op “Inloggen” en log in met uw pknpesse.nl-account.
Heeft u nog geen account?
Volg dan eerst de instructies onder “Account aanmaken” onderaan deze brief.
3. Klik op de knop “Live” in de bovenste
navigatiebalk. Er opent een pagina met een
videospeler. Klik op om de videostream
te starten. Ongeveer een kwartier voor
aanvang van de dienst zal de livestream
ingeschakeld worden. Om te kijken of er
een nieuwe livestream is, klikt u nogmaals
op “Live” in de bovenste navigatiebalk.

Mobiele telefoon
Gebruikt u een mobiele telefoon of een ander apparaat met een
klein scherm? Dan zult u de navigatiebalk niet direct zien, waardoor
u niet op “Inloggen” of “Live” kunt drukken. Om de navigatiebalk uit
te vouwen, klikt u eenmaal op “Menu”. Vervolgens kunt u het
gewenste item aanklikken.

Videospeler-knoppen

Zodra u de video aanzet, zijn er aan de onderkant van de videospeler vijf knoppen te zien.
Van links naar rechts:
Play/pause
Start of pauzeer de dienst
-

“Live”
Klik hierop om door te spoelen naar het huidige moment, bijvoorbeeld als u de dienst een tijdje op
pauze heeft gehad

-

Videokwaliteit
Selecteer een hogere/lagere kwaliteit. Haperende video? Kies een lagere kwaliteit.
720p is de hoogste kwaliteit, 192p de laagste

-

Volume
Zet het volume van de opname harder/zachter

-

Volledig scherm
Klik hier om de video groter te maken (of weer kleiner)

Account aanmaken
Delen van de website zijn alleen toegankelijk voor leden.
Hiervoor kunnen leden van de kerk een account aanmaken. Om dit te doen:
1. Klik op de knop “Inloggen” rechtsboven in de navigatiebalk.
2. Klik dan onderaan de pagina op de “Account aanmaken”-knop.
3. Vul de gegevens in die gevraagd worden op het registratieformulier. Weet u uw wijknummer niet, vul dan
uw postcode in; dan wordt uw wijknummer automatisch ingevuld.
4. Klik op “Account aanvragen”.
5. U ontvangt direct uw inloggegevens per e-mail. Gebruik deze om in te loggen.

