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Sinds kort is de kerkomroep van onze gemeente 

uitgebreid met beeld. Dit beeld is goed te ontvangen 

op smartphone of tablet met de app “kerkomroep”. 

 

Een andere oplossing is om dit beeld ook op de televisie te ontvangen. 

Dit kan op iedere tv. Hoe dit kan kunt u 

vinden in de beschrijving van uw telefoon 

en/of tv. Een oplossing die altijd werkt is 

door een extra ontvanger aan te schaffen: 

de zogenaamde ‘Google Chromecast’. 

Deze ontvanger is te koop voor ca 40 euro 

bij iedere winkel die media apparatuur 

verkoopt. Let op: U heeft hier wel een Wifi-

netwerk voor nodig. 

 

Sluit de Chromecast aan op de tv door het in een HDMI ingang van uw 

tv te plaatsen. 

 

Download op uw telefoon of tablet de app Google Home 

 

Tv inschakelen. De Chromecast start automatisch gelijk met de tv. Met 

de afstandsbediening van de tv naar de HDMI poort schakelen waar u 

de Chromecast op hebt aangesloten. (Kijk eventueel in de handleiding 

van uw tv). 

Start nu de app Google home op uw telefoon of tablet en volg de 

aanwijzingen op de app om de Chromecast te installeren in uw thuis-

netwerk. 

Nu is de tv klaar om beelden te ontvangen van de app “kerkomroep”.  

 

Start de app kerkomroep op uw telefoon 

of tablet. Als het goed is heeft u uw kerk 

al geselecteerd onder de knop “mijn 

kerken” zo niet dan gelijk even doen dan 

hoeft u nooit meer te zoeken. 

 

Als de tv met Chromecast aan staat 

ziet u rechts boven een icoontje 

van een beeldscherm op de app van 

uw telefoon of tablet. Als u daarop klikt 

verschijnt het woord kerkomroep op het 

beeld van de tv. Klik nu op het icoontje beeld van de dienst die u wilt 

volgen. 

 

Gezegende diensten toegewenst ! 

(Met dan aan Dhr. K. Bor voor bovenstaande deze instructie). 


