Geachte bezoeker,
In dit document treft u de volgende drie instructies aan:
1. Instructies voor het afspelen van diensten via de website van de Grote Kerk.
2. Instructies voor het downloaden van diensten.
3. Instructies voor het bestellen van diensten.
Bij verdere vragen omtrent de diensten kunt u contact opnemen met dhr. J. Jansen. Hij is te bereiken via telefoonnummer
06-57314975.
1. Instructies voor het afspelen van diensten via de website van de Grote Kerk.
Wij adviseren u de volgende instructies op te volgen om de diensten van de Grote Kerk via de website van de Grote Kerk te
beluisteren.
 Beweeg uw muis naar de mediaspeler van de dienst die u wilt beluisteren.
 Klik nu op de afspeelknop van deze dienst.
NB Soms moet u twee keer op de afspeelknop klikken (dit is browser-afhankelijk).

 U kunt desgewenst de dienst pauzeren door op de pauzeknop te klikken.

2. Instructies voor het downloaden van diensten.
De diensten van de Grote Kerk zijn als volgt te downloaden:
 Beweeg uw muis naar de ‘Download’-knop van de dienst die u wilt downloaden.
 Klik nu op de ‘Download’-knop.
 Er verschijnt nu een venster of pop-up waarin u gevraagd wordt de dienst op te slaan.
NB Het betreft hier slechts een voorbeeld.

Bij problemen
Wij adviseren u de volgende instructies op te volgen, indien het u niet lukt om via de ‘Download’- knop diensten naar uw
eigen computer te downloaden.
 Beweeg uw muis naar de ‘Download’-knop van de dienst die u wilt downloaden.

 Klik nu eenmaal met uw rechtermuisknop op de ‘Download’-knop.
 Er verschijnt een keuzemenu – kies voor ‘Doel opslaan als...’ / ‘Koppeling opslaan als...’.
 Er verschijnt een dialoogvenster – u kunt nu kiezen waar u de dienst wilt opslaan.
NB Het betreft hier slechts een voorbeeld.

 Wacht even tot de dienst volledig gedownload is – u heeft nu de door u gewenste dienst op uw eigen computer
opgeslagen.

3. Instructies voor het bestellen van diensten.
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om een dienst op CD te laten branden. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. C.
de Jager. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0341 – 454 960.
Voor een goede afhandeling van uw bestelling, vragen wij u om de volgende informatie bij de hand te houden:
 Datum van de door u gewenste dienst.
o Eventueel of het hier een ochtend- of middagdienst betreft.

•
•
•

 Naam van de voorganger.
 Gewenste aantal kopieë n.
 Uw achternaam, adres en telefoonnummer.
Wij streven ernaar om uw bestelling binnen twee weken bij u af te leveren. Voor het branden en afleveren van de
dienst vragen wij een vergoeding van 4,00 euro per dienst. Indien u buiten Harderwijk woonachtig bent, is
voorgenoemde prijs excl. eventuele verzendkosten.
NB Telefonisch contact geniet de voorkeur, omdat uw bestelling zodoende sneller in behandeling kan worden
genomen. Op zondag is het telefoonnummer niet bereikbaar.
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