
Beste gemeenteleden, ik heb uit verschillende hoeken begrepen dat het voor sommige mensen 

lastig is om bij het YouTube kanaal van de Koningkerk te komen en om de livestream dan te kunnen 

vinden. 

Daarom heb ik bij deze een handleiding gemaakt waarin ik je stap voor stap ga uitleggen hoe je bij 

het YouTube kanaal komt en daarna ook de live stream kunt volgen. 

 

Stap 1: 

Open je Internet browser op je bureaublad (google chrome, internet explorer, microsoft edge, safari, 

firefox, etc.) 

Stap 2: 

 

 

 

In deze balk bovenin typ je in: “youtube.nl” 

Stap 3: 

In de zoekbalk op youtube (die plek waar nu “zoeken” staat) typ je in: Koningkerk Haarlem. Als het 

goed is, verschijnen er nu allerlei video’s en kanalen over onze eigen Koningkerk en als het goed is 

vind je ook het volgende kanaal:  

Stap 4: 

Klik op dit kanaal. Als het goed is krijg je het volgende te zien:  

Stap 5: 

Klik op de rode knop met “abonneren” erop. Hierdoor wordt ons kanaal in jouw abonnementen 

opgenomen en kan je ons gemakkelijk terugvinden. 



Stap 6: 

Klik op het belletje en daarna op “alles” om een 

melding te krijgen op je telefoon en in je mailbox 

wanneer er een nieuwe video wordt geüpload en 

wanneer we live gaan. 

Stap 7: 

Wanneer je zo’n melding krijgt, klik er dan op of 

kom op zondag om 9.55 uur weer terug naar het 

YouTube kanaal van Koningkerk Haarlem om de 

livestream bij te wonen. Deze zal dan als eerste 

video op de pagina van het kanaal te vinden zijn. 

 

Ik hoop dat we je hiermee beter hebben kunnen informeren over de manier waarop je bij ons 

nieuwe YouTube kanaal kan komen. Mocht je nog vragen hebben of er niet uit komen, dan mag je 

altijd een mailtje sturen naar bart.koster@koningkerkhaarlem.nl en dan ga ik je proberen te helpen 

om het op te lossen. 

 

Voor nu wens ik je nog een fijne week toe en tot zondag bij de live stream! 

 

Groetjes van: Bart Koster 

mailto:bart.koster@koningkerkhaarlem.nl

