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Beelduitzending Korenaar volgen 
 

1. Op PC of Laptop : ga naar de website van de Korenaar www.pghkorenaar.nl 

 

2. Kies Media en Dienst meeluisteren en meekijken (Kerk TV) 

3. Klik op HIER 

http://www.pghkorenaar.nl/
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4. Als de camera al aanstaat dan zie je naast het groene rondje een vierkantje. Voor de beelduitzending daarop 

klikken. Is dat vierkantje nog niet te zien, probeer het dan wat later (kwartier voor de uitzending) nog eens 

5. Na het aanklikken van het vierkante icoontje krijg je beeld. Klik op icoontje rechtsonder als je een scherm vullend 

beeld wilt zien. 

 

6. De “balk” onderin laat zien waar je bent in een opgeslagen uitzending. Zet de cursor er op en houdt de linker 

muisknop ingedrukt, dan kan je dat puntje verslepen naar later of eerder. Handig als je bijvoorbeeld meteen 

naar de preek of de doop wilt gaan. 

7. Op een smartphone of tablet is het prettiger om de app van de kerkomroep te downloaden. Als dat is gebeurd 

ga je als volgt te werk: 
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8. Tik op de app van kerkomroep 

9. Tik op “zoek een kerk”  

 

10. Tik op “beelduitzendingen” ( dat zoekt nog snel) 
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11. Veeg naar de “H”, dat gaat snel, en tik op Protestante Gemeente de Korenaar 

 

12. Heb je de Korenaar nog niet aan “mijn kerken “toegevoegd, dan kan dat hier. In het voorbeeld is dat al gedaan. 

Dan kan je voortaan meteen op “mijn kerken” klikken en verschijnt de Korenaar. Als de uitzending loopt dan 

verschijnt het beeld vanzelf. Wat is opgeslagen zie je in dit voorbeeld. Je ziet nu welke uitzendingen met beeld 

zijn. De omroep “Signaal” is radio, dus alleen geluid. In dit voorbeeld is de dienst van 5 mei gekozen.

 
13. Onderaan het kleine beeld zie je links het pijltje om de uitzending af te spelen. De witte stip staat op de tijdlijn. 

Zet je vinger erop en je kunt naar voren of naar achteren schuiven.. Als je op de pijltjes rechtsonder tikt dan 

wordt het beeld scherm vullend. Het volume regel je met de volumeregelaar van de tablet. 


