
 
 

Voorbereidingen voor het Beamerteam 
voor een gecombineerde kerkdienst met doven 

 
Geacht beamerteam, 
 

Op D.V. zondag …………………. is er om …….. uur in uw gemeente/kerkgebouw een 
gecombineerde kerkdienst met dove broeder en zusters uit de provincie Overijssel e/o. 
 

Om het voor hen mogelijk te maken dat zij de dienst zo goed mogelijk kunnen volgen, maken 
we gebruik van een computer/laptop met beamer. Het komt steeds vaker voor dat 
dergelijke apparatuur in de kerk aanwezig is; daar kunnen we dankbaar gebruik van maken. 
(Als er geen apparatuur aanwezig is, dan zorgt de commissie ervoor dat dit aanwezig is.) 
Vanuit de commissie komt er ook iemand, die bekend is met het aanwijzen tijdens de 
kerkdienst, en die dit ook op zich wil nemen. 
 

Het is gebruikelijk dat de dovenpredikant zelf een Powerpointpresentatie van de hele liturgie 
maakt. Dit houdt in dat alle liederen en schriftlezingen in dia’s worden gezet. Ook eventuele 
mededelingen/afkondigingen kunnen worden toegevoegd.  
We kiezen bewust voor Powerpoint, omdat daarmee ook met de muisaanwijzer (het pijltje) 
in de presentatie kan worden aangewezen hoever een lied vordert of wat gelezen wordt. 
 
Omdat er in de verschillende kerken op diverse manieren gebruik gemaakt wordt van de 
beamerinstallatie willen we vooraf enkele handvatten geven ter voorbereiding voor deze 
speciale kerkdienst, zodat we niet nog kort voor aanvang van de dienst allerlei aanpassingen 
moeten maken.  
 

 Allereerst is het gewenst om de muisaanwijzer, het pijltje,  zo groot mogelijk te 
maken, voor een goede zichtbaarheid tijdens het aanwijzen. 

Dit kan middels het Configuratiescherm. Kies hier Hardware en geluiden. Onder Apparaten 
en printers vindt u ook Muis.  Als u deze aanklikt komt u in een menu Eigenschappen van 
muis.   Klik op het tabblad Aanwijzers, en u ziet dan daaronder Schema. Hier ziet u zeer 
waarschijnlijk de instelling Windows-installatieinstelling (systeemschema).  (Dit is de 
standaard instelling.) Kies hier Windows-installatieinstelling (extra groot) (systeemschema). 
Vervolgens klikken op Toepassen en tot slot op OK. 
 

 Probeer vervolgens de computer/laptop zo in te stellen dat de muisaanwijzer 

(pijltje) op het beamerscherm/de muur EN op uw pc/laptop scherm zichtbaar is als 
de powerpointvoorstelling is gestart.  (Om dit uit te proberen kunt u een 
willekeurige powerpoint starten.)  

 Het pijltje moet In ieder geval op het beamerscherm/ de muur zichtbaar zijn. 
Soms komt het voor dat het pijltje alléén op het beamerscherm/de muur zichtbaar is en niet 
op het pc/laptop scherm, of andersom, bijvoorbeeld als men werkt met een 2e scherm. 



Controleer welke instelling u heeft voor de communicatie tussen de beamer en de 
computer/laptop. Dit doet u door de Windowstoets + P in te drukken, dan komt er een 
menu tevoorschijn met 4 opties; Alleen pc-scherm, Dupliceren, Uitbreiden, Alleen tweede 
scherm. Onze voorkeur heeft dat deze instelling op Dupliceren staat (dit is goed mogelijk als 
u normaal gewoon powerpoint gebruikt). 

 ! ! Let op; Dit is niet handig om te doen als u werkt een programma als Easyworship, 

Videopsalm, Openlp, Quelea, OPS pro, ProClaim, EpicWorship en streams, programma 
waarmee u uw dienst uitzendt via internet of andere media. Daardoor kunnen ook allerlei 
andere instellingen onbedoeld veranderen. Als u zo’n soort programma gebruikt is de optie 
die u normaal gebruikt ook goed.  
 

 Tot slot: 
Om het pijltje tijdens de powerpointpresentatie continu zichtbaar te houden, starten we 
allereerst de presentatie.  Als we dan met de pijl in het scherm op de rechtermuisknop 
klikken, komen we in een menu met o.a. Aanwijzeropties. Deze optie heeft weer een 
onderverdeling: kies nu Pijlopties en kies daaruit vervolgens voor Zichtbaar.  De pijl zal nu 
continu zichtbaar blijven totdat de presentatie gestopt wordt. Dan keert de instelling 
automatisch terug naar de basisinstelling. 
Iedere keer als de presentatie nieuw gestart wordt moet deze procedure dus opnieuw 
uitgevoerd worden. 
 
 
Het is gebruikelijk dat we in ieder geval een half uur vóór aanvang van de dienst aanwezig 
zijn.   Het is prettig als er dan ook een lid van het beamerteam aanwezig is. 
 
 
We zien uit naar een prettige samenwerking en gezegende kerkdienst. 
 
 
 
 
Team aanwijzers van de Interkerkelijke Commissie voor Dovenpastoraat in Overijssel e/o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer info op  www.doofenkerk.nl  of   www.icoverijssel.nl 

http://www.doofenkerk.nl/
http://www.icoverijssel.nl/

