
In verbinding met jouw gemeente

Kerk TV
Zien én geloven

check   Betaalbaar en eenvoudig in gebruik

check   Live tv uitzendingen via internet

check   Gratis app (voor iOS en Android)

check   Via Chromecast op je eigen tv



Alsof je er zelf bij bent

Als je tijdelijk of voor langere tijd niet in de kerk kunt komen is het fi jn om de kerkdienst op afstand te 
volgen. Via de live uitzending vanuit je eigen kerk voel je je meer betrokken. Je kunt op verschillende 
manieren eenvoudig meekijken.

Hoe?
• Via de website van de kerk
• Op kerkdienstgemist.nl
• App voor iOS en Android tablets en telefoons
• Via Chromecast op je eigen tv
• Of via speciale settopbox

Wat?
• Gratis voor kijkers
• Live uitzendingen kijken
• Opnames terugkijken
• Eenvoudig kerken zoeken

Kerkdienst Gemist app is top!
⋆    ⋆    ⋆    ⋆    ⋆   door Jdvwtg

“Fijne app, snelle navigatie en erg overzichtelijk.”

Zeer bruikbaar!
⋆    ⋆    ⋆    ⋆    ⋆   door Piet K.

“Steeds meer ouderen gebruiken de app en zijn er 
zeer content mee. De app werkt perfect.”

Werkt goed
⋆    ⋆    ⋆    ⋆    ⋆    door Jacob Bremmer

“Doet wat het moet doen en kan op achtergrond 
werken, zodat het scherm uit kan.”

Super!
⋆    ⋆    ⋆    ⋆    ⋆   door Marry Huizenga

“Kan ik makkelijk meeluisteren terwijl ik onderweg 
of thuis ben tijdens en na mijn werk”

Gebruikerservaringen

Download de gratis App!

Bewaar je favoriete kerken 
Meld je gratis aan op onze website



Advies door servicepartner
Uw wensen en eisen bepalen in grote mate 
welke apparatuur in de kerk gebruikt wordt. Van 
een enkele camera tot meerdere PTZ camera’s 
en bijbehorende eenvoudige bediening.
De meeste kerken laten zich uitgebreid advis-
eren door een van onze betrouwbare service-
partners voor een passende oplossing.

Doe het zelf
Kerkdienstgemist.nl is een betrouwbaar en open 
platform gebaseerd op industriestandaarden. 
We ondersteunen elke encoder die H.264/AAC 
produceert en uitzendt met het RTMP protocol. 
Dit zorgt voor een ruime keuze in hardware- en 
software-encoders. 
Ontdek de technische mogelijkheden met een 
vrijblijvend proefabonnement.

Informeer naar de mogelijkheden via 
  www.kerkdienstgemist.nl

phone     0570-672716

Voordelen
• Betrouwbaar platform
• Gebruiksvriendelijke beheeromgeving
• Full HD 1080p kwaliteit
• Mediaspeler op de website van de kerk
• Kijkersstatistieken
• Per uitzending publiek of besloten
• Ook te beluisteren via kerkradio

Wat is er nodig?
• Abonnement bij kerkdienstgemist.nl 
• Video-installatie in de kerk. 
• Kerkzender (video-encoder) voor uitzending 

naar Kerkdienstgemist.nl
• Internetaansluiting in de kerk

Flexibel abonnement
Binnen uw abonnement kiest u een bundel 
voor een bepaald aantal kijkers per maand. Zijn 
er meer of minder kijkers dan kunt u de bundel 
elke maand kosteloos aanpassen.

Zo betaalt u nooit te veel!

Probeer 30 dagen gratis!
Ga naar “Meer informatie” en klik op “Probeer gratis”

Starten met Kerk TV 

Kerken kiezen voor het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van ons systeem, onze mediaspeler en de 
gratis Kerkdienst Gemist app. Samen met onze servicepartners zorgen we voor een complete oplossing.



Kerkradio

Veel kerken maken tegenwoordig de overstap 
naar kerk TV. Natuurlijk kun je ook nog  steeds 
kerkradio uitzendingen doen. Voor luisteraars 
zonder computer of smart-
phone is er het Lukas kastje. 
Dit is een kerkradio ontvan-
ger die zeer gemakkelijk in 
gebruik is.

Kerk TV beluisteren via kerkradio
De Kerk TV uitzending kan ook beluisterd 
worden via kerkradio. Hiervoor is geen aparte 
kerkradio encoder nodig. Zo kan de luisteraar 
met beperkt dataverkeer toch de uitzending 
volgen, bijvoorbeeld in het buitenland.

Over Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl helpt kerken met online tv 
en radio uitzendingen om mensen op afstand 
meer te betrekken bij de kerk. Dat doen wij door 
het platform te maken waarmee je eenvoudig 
uitzendt naar je website, onze app, en de tv van 
de kijker.

Samen met servicepartners
Wij doen waar wij goed in zijn: software voor 
live en on-demand streaming. Onze vertrouwde 
servicepartners zorgen voor de perfecte video- 
en audio-installatie in de kerk en verzorgen de 
aansluiting op Kerkdienstgemist.nl. Sinds 2004 
hebben al meer dan 1400 kerken gekozen voor 
deze sterke combinatie.

Informeer naar de mogelijkheden via 

    www.kerkdienstgemist.nl
phone 0570-672716

• Ruim 16 jaar betrouwbare audio en video-streaming

• 1400 kerken

• 15.000 uitzendingen per maand

• 250.000 unieke kijkers en luisteraars per maand

• 500.000 uur per maand

Kerkdienstgemist.nl in cijfers

Meer informatie?

phone  0570-672716 06-23730669 mail  support@kerkdienstgemist.nl

2020-03


