Vooraf:
●
●

Het voorbeeld is met 5 koppels (namen zijn verzonnen)
(De Google Sheet is al gemaakt. Als het goed is kun je de namen van de koppels en
de Zoom-links in te vullen. De whatsapp-antwoorden vullen zich dan automatisch. Er
zijn 2 sheets: 1) Zoom links en 2) Whatsapp antwoorden. Onder in de excel of google
sheet kun je schakelen tussen deze 2 sheets. zie afbeelding hieronder:

●

Een zoom-meeting voor meer dan 2 mensen stopt na 40 minuten. De ministrykoppels moeten dit zelf goed in de gaten houden en ruim op tijd, wanneer er even
geen gebedsvrager is, de meeting 'enden' en dan opnieuw op de URL te klikken.
Dan starten de 40 minuten gewoon weer opnieuw. Hier merkt de gebedsvrager niks
van.
De instructies voor de ministry-leden heb ik ook al toegevoegd.

●

Instructies voor coördinatoren:
1. Alle ministry-leden installeren Zoom van te voren op hun mobiel of computer.
2. Per koppel maakt 1 ministrylid een Zoom-meeting aan en stuurt deze URL naar hun
maatje én naar de coördinator.
3. De coördinator maakt een duidelijk overzicht van deze koppels en zoom-links in
excel of google sheets, zie voorbeeld hieronder:

4. In dit overzicht staat ook een standaard whatsapp antwoord per koppel. (Zie
afbeelding hieronder)
5.

6. In de dienst wordt genoemd dat als mensen ministrygebed willen, dit via een videogesprek kan. Ze kunnen dan een whatsapp-bericht sturen naar de coördinator.
7. Deze coördinator koppelt de gebedsvrager aan het koppel door het whatsapp
antwoord van een beschikbaar koppel te sturen. Zie voorbeeld gesprek hieronder:

8. De coördinator zet op dat moment dat koppel op bezet. Zie hieronder:

9.
10. Als het koppel klaar is met bidden, appt 1 van de leden de coördinator dat ze weer
beschikbaar zijn.
11. De coördinator zet het koppel weer op beschikbaar. Zie hieronder:

12. Dit herhaalt zich bij iedere gebedsaanvraag.

Instructies voor ministry-leden:
1. Installeer Zoom op je computer.
2. Maak een 1 uur voordat de dienst begint een Zoom meeting aan en deel deze URL
met je maatje en met de mij (de coördinator):
a. Maak een meeting aan door op 'start te klikken::

b. Klik op 'copy URL'

3. Zorg dat jullie tijdens de ministry-oproep samen in deze zoom-meeting zijn.
4. Ik zal er voor zorgen dat er gebedsvragers in de meeting komen, 1 tegelijk natuurlijk.
Voer dan het ministry-gebed uit zoals je dat 'in de tent' ook zou doen.
5. Als je klaar bent met bidden, vraag je de gebedsvrager om de zoom-meeting te
verlaten.
6. App mij op dat moment dat je als koppel weer beschikbaar bent.
7. Dit herhaalt zich voor elke gebedsvrager.
8. Let op: Een zoom-meeting voor meer dan 2 mensen stopt na 40 minuten. Hou dit
zelf goed in de gaten en 'end' de meeting ruim op tijd, wanneer er geen
gebedsvrager in de meeting zit. Ga dan opnieuw naar de URL, dan starten de 40
minuten gewoon weer opnieuw.

