Samen in beeld
Nu we beperkt zijn in onze fysieke contacten zijn veel mensen aan het beeldbellen. Ze
maken dan bijvoorbeeld gebruik van Zoom, Teams, Meet of Skype. De vraag kwam op:
kunnen we elkaar als gemeenteleden ook op deze manier groepsgewijs ontmoeten? Want
de jaarlijkse wijkontmoetingen, die meestal in februari worden gehouden, konden niet
doorgaan.
Vanuit Pastoraat en Vorming & Toerusting is hierover nagedacht, mede op initiatief van Ben
Pieter Kop die meteen zijn hulp aanbood. Dat leidt tot het voorstel om elkaar eind maart of
begin april in een groepje van zo’n zes deelnemers digitaal te ontmoeten. Om te beginnen
eenmalig, maar als het bevalt kan er een vervolg worden georganiseerd
Hoe gaan we dat organiseren? Om te beginnen peilen we wie mee willen doen aan dit
‘samen in beeld’ komen. Vervolgens prikken we een aantal momenten, zowel overdag als ’s
avonds, en maken we een groepsindeling. Daarin wordt nog wat geschoven als iemand niet
kan. Als de groepen gevormd zijn, volgt een uitnodiging voor beeldbellen met (Microsoft)
Teams.
In zo’n ontmoeting is de eerste vraag natuurlijk: hoe gaat het met ons? Daarnaast komt het
jaarthema ‘Het goede leven’ aan bod. Wat proeven we daarvan, ondanks of misschien ook
dankzij de coronapandemie? De ontmoeting, waaraan onze predikant telkens hoopt mee te
doen, duurt ongeveer vijf kwartier. Bij elke ontmoeting is er een gastvrouw of gastheer die
iedereen toelaat tot het beeldbellen en bij technische problemen gebeld kan worden.
Wie zin heeft om mee te doen, kan dit voor maandag 15 maart doorgeven aan Marion
Grondijs, magrondijs@ziggo.nl. Geef meteen ook aan wat je voorkeur heeft, een ochtend of
een avond. Na 15 maart komt dan een voorstel met een datum en tijdstip.
Deelnemers hebben nog even de tijd om, eventueel met hulp uit hun omgeving, Teams te
installeren en zich daarop te oriënteren. Ook is het mogelijk zonder voorgeïnstalleerde
Teams deel te nemen als je een Microsoft account hebt. In geval van nood is Ben Pieter Kop
bereid te helpen. Zijn eerste tip is: neem een kop koffie of thee en rustig de tijd! Verder geeft
hij als handleiding mee:
Teams op tablet of mobiel installeer je vanuit de App-store (Apple) of Play-store (andere
merken). Na het installeren volg je de aanwijzingen op je apparaat en probeer je het uit.
Maak een afspraak met iemand om samen te beeldbellen .
Voor Teams op je computer ga je naar de website van Microsoft Teams en installeer de
gratis versie. Deze is veilig:https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/group-chatsoftware. Je moet je registeren met een Microsoft account. Dit hebben de meesten die met
Microsoft Office werken, zoals Word of Outlook. Volg de stappen die je krijgt en probeer het
uit! Maak een afspraak met iemand om samen te beeldbellen.
Als het goed is, werkt de geïnstalleerde Teams meteen als je een uitnodiging krijgt. Soms
kan het zijn dat je camera of geluid nog niet goed staat. Als alles goed staat, onthoudt de
computer dit en hoef je het niet meer in te stellen. Er zijn heel veel goede instructiefilmpjes
die meer informatie geven. Ben Pieter is in geval van nood te bereiken via T: 06 42 40 63 75
of E: benpieterkop@gmail.com.
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