
Zoom-dienst op 18 april, Misericordias Domini (2e zondag na Pasen) 
 
In verband met de covid-19 epidemie zijn er de afgelopen tijd heel wat 
aanpassingen geweest in de wijze waarop de kerkelijke vieringen konden 
plaatsvinden: geen diensten, of maximaal 30 personen op afstand. In 
Leeuwarden is men al snel overgestapt op Zoom-diensten: het programma 
Zoom raakte in korte tijd populair om te vergaderen, kerkelijke vieringen of 
elkaar te ontmoeten. Aanvankelijk waren er twijfels over de veiligheid van het 
programma. Er werden dan ook snel maatregelen genomen om de veiligheid 
te verbeteren: een versleutelde verbinding en wachtwoorden om deel te 
kunnen nemen. 
Inmiddels is het programma volwassen geworden en hoeft aan de veiligheid 
niet meer getwijfeld te worden: het is veilig. 
 
Zoom werkt op vrijwel elke computer: een Windows desktop of laptop, een 
Apple Mac, iPad of iPhone, een Android tablet of een smartphone, een PC 
met Linux of Ubuntu. 
Het verdient aanbeveling vooraf Zoom te installeren op uw computer, laptop, 
Mac, tablet, iPad of mobiele telefoon. Dit programma "Zoom Cloud Meetings" 
staat in de app-store (Apple), Playstore (Android) en op internet 
(www.zoom.us). Het programma installeert zichzelf als u op een Zoomlink 
klikt in een browser. Het kiest dan zelf de versie die het beste bij uw computer 
en operating systeem past. 
Maar u kunt het ook zelf van te voren op uw computer zetten, dat spaart tijd 
bij de aanvang van de kerkdienst. U moet dan naar https://zoom.us/download 
en u download de Zoom Client for Meetings. Heeft u een wat oudere 
computer, dan kiest u de 32-bit versie, maar de moderne 64-bit versie ligt 
meer voor de hand. 
 
Nadat u het programma hebt geïnstalleerd, kunt u op de website van de kerk 
schuilkerk.nl (‘Bij de diensten – 18 april’) een Zoomlink aantreffen. Deze link 
is te herkennen aan de tekst: ‘Klik hier om deel te nemen aan de kerkdienst’. 
Als u daarop klikt start Zoom vanzelf. 
 
Als het programma start moet u het nog toestemming geven om gebruik te 
maken van uw camera en uw microfoon. Klik op ‘OK’ voor gebruik van 
‘Computer Audio’. Het scherm biedt een aantal instellingen: linksonder kunt 
geluid en beeld aan of uit zetten, door op het microfoontje of het cameraatje 
te klikken. Rechtsboven kunt u kiezen uit ‘Speaker View’ (u ziet alleen 
degene die aan het woord is) of ‘Gallery View’ ( u ziet alle andere 
deelnemers). Er is een ‘chat’ functie, waarmee u een getypt berichtje naar 
één van de andere deelnemers of naar allen kunt sturen. 
 

https://zoom.us/download


Woensdag 14 april om 13:30 zullen we een oefen-sessie houden. Als u mee 
wilt doen, dan kunt u een mailtje sturen naar pacrom@ziggo.nl en ontvangt u 
een oefen Zoom-link. 
U bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groet, 
ds Peter Crom. 
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