
Uitgave 01  •  September 2022  •  kerkbeamer.nl

KerkBeamer 

2.0 

Het maken van kerkpresentaties 
opnieuw uitgevonden

MAGAZINE

Basispresentaties 

Onderdelen opmaken en vullen 

via de nieuwe bewerkpop-up.
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Moderne technieken creëren nieuwe mogelijkheden voor kerken
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Beste lezer,

Voor je ligt het eerste magazine van KerkBeamer. Een special, 

ter ere van KerkBeamer 2.0. Als je dit leest is de nieuwe versie 

uitgebracht. Misschien ben je er live bij geweest in Apeldoorn 

of heb je meegekeken via de livestream. Maar ook als je dit 

magazine later krijgt, dan heb je vast al gehoord van de nieuwe 

functionaliteiten die we bieden in KerkBeamer 2.0.

Van idee naar uitvoering. In 2017 startte we met de ontwikkeling 

van KerkBeamer. Goede software maken voor mediateams in 

Nederlandse kerken. Dit doel hebben we onszelf gesteld.

De eerste versie van KerkBeamer was goed, maar zoals elke 

softwareontwikkelaar herkent; het kan altijd beter. Daar hebben 

we zelf ideeën over, maar onze gebruikers ook. En dat vinden we 

waardevol. Alleen zo kunnen we echt goede software maken, 

die meewerkt aan het grotere doel: mooie kerkdiensten maken, 

die in de kerk en daarbuiten goed te volgen zijn en bijdragen aan 

betrokkenheid in de kerk en evangelisatie buiten de kerk.

De feedback van gebruikers hebben we gebruikt om 

KerkBeamer 2.0 te ontwikkelen. Een geheel nieuwe versie, 

waarin we het maken van kerkpresentaties opnieuw hebben 

uitgevonden. In dit magazine hebben we de nieuwe structuur 

van KerkBeamer voor je uitgeschreven.

Ik wens je veel leesplezier, maar vooral ook veel plezier in het 

werken met KerkBeamer. Met gezonde spanning kijken we ook 

nu weer uit naar je reactie ;-)

 

 

Matthias Sander 

Kerkenmanager KerkBeamer
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TV-uitzendingen maken met KerkBeamer 2.0



De leukste tool 

om presentaties  

mee te maken!

Software voor mediateams in grote en kleine kerken. 

Online voorbereiden, afspelen in de kerk en uitzenden via kerkTV.

KerkBeamer proberen?

Vraag nu jouw account aan!

kerkbeamer.nl/account



B
A

S
IS

P
R

E
S

E
N

TA
T

IE
S

6



Feedback van gebruikers
Al sinds de eerste kerken met KerkBeamer 

werken vragen we feedback aan gebruikers. 

Als je software wilt maken die voor alle 

kerken werkt dan is dat ook niet meer dan 

logisch. Alleen zo kom je achter onderdelen 

die niet lekker werken, irritatie opleveren en 

functionaliteiten die gemist worden.

We zijn dankbaar voor alle feedback die we 

in de afgelopen jaren gekregen hebben. Dit 

heeft al veel verbeteringen opgeleverd.

Dia’s opmaken met CSS 
verleden tijd
De meeste feedback ging over de opmaak van 

dia’s met CSS. Deze opmaaktaal bleek voor 

veel gebruikers niet goed te werken.

Dit was dan ook de hoofdreden om aan 

KerkBeamer 2.0 te beginnen: een nieuwe 

manier van opmaken. Het resultaat mag er 

zijn. KerkBeamer heeft nu basispresentaties 

met een gloednieuwe bewerkpop-up.

Kerkpresentaties maken 
opnieuw uitgevonden

KerkBeamer 2.0  Basispresentaties

Een nieuwe manier voor het vormgeven van presentaties. Dat was het 

oorspronkelijke idee, waarmee we eind 2021 aan KerkBeamer 2.0 begonnen. 

Inmiddels is dit idee uitgegroeid tot een compleet nieuwe versie van KerkBeamer, 

waarmee we het maken van kerkpresentaties opnieuw hebben uitgevonden.

Van het één komt het 
ander
Iedereen weet; als je ergens aan 

begint dan zie je altijd nieuwe dingen. 

Het schilderen van de woonkamer 

loopt altijd uit op het verven van 

deuren, want die zijn dan ineens heel 

geel. Onder het kopen van nieuwe 

accessoires kom je ook niet uit. De 

kleuren passen niet meer bij elkaar...

Dit is bij de ontwikkeling van 

software niet anders. Voor de nieuwe 

bewerkpop-up hebben we een nieuw 

scherm bedacht, met vormgeving 

die past bij 2022. Dit matchte 

daardoor niet meer met de rest van 

de software. En als we dan toch 

bezig zijn; zullen we niet direct meer 

verbeteringen doorvoeren? En zo 

geschiedde; er staat een hele nieuwe 

versie van KerkBeamer.
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Basispresentaties
Wanneer je met de eerste versie van KerkBeamer gewerkt hebt 

dan ben je bekend met templates en layouts. In een template 

plaatste je alle vaste onderdelen van een dienst: votum & groet, 

gebed, wet, geloofdbelijdenis etc.

In de layout zorgde je voor de opmaak van de presentatie. 

Op basis van een template en layout maakte je een nieuwe 

presentatie aan, voor de dienst die je wilde voorbereiden.

In KerkBeamer 2.0 maken de templates en layouts plaats voor 

één nieuw onderdeel: basispresentaties. Een basispresentatie 

is een bibliotheek met onderdelen die je in een kerkdienst wilt 

kunnen gebruiken. In de basispresentatie bepaal je ook de 

opmaak van deze onderdelen. De basis voor de presentaties leg 

je vast in een standaard liturgie. Hierin plaats je onderdelen die 

vaak of altijd voorkomen in een dienst.

In de uitgebreide instellingen bepaal je onder andere of de 

opmaak in een presentatie nog aangepast mag worden, maak je 

variabelen aan en bepaal je het gebruik van titeldia’s.

Toevoeging voor 

TV-uitzendingen

in oktober 

beschikbaar
In deze uitgave 

bespreken we de nieuwe 

basispresentaties. 

De toevoegingen 

voor het maken van 

TV-uitzendingen, 

zoals het koppelen 

van cameraposities 

en het opmaken van 

weergaven, wordt 

hierin nog buiten 

beschouwing gelaten. 

Deze toevoeging komt 

in oktober van dit jaar 

beschikbaar.

Basispresentatie
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Thuis aan de slag
KerkBeamer is webbased. Dat betekent dat KerkBeamer online 

beschikbaar is. Hierdoor kun jij lekker thuis aan de slag met Kerkbeamer, 

in jouw favoriete browser. Via app.kerkbeamer.nl ga je aan de slag met 

het maken van basispresentaties en presentaties. Alles wordt online 

opgeslagen, zodat je kunt samenwerken met teamleden.

KerkBeamer 2.0  Basispresentaties

https://app.kerkbeamer.nl
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Bewerkpop-up
Nieuw is de bewerkpop-up. Een gloed-

nieuwe manier om onderdelen te vullen 

en op te maken. Waar je voorheen een 

algemene stijl voor alles bepaalde, ga je nu 

op onderdeelniveau aan de slag en bepaal je 

eenvoudig zelf hoe bijvoorbeeld een lied of 

bijbeltekst eruit ziet.

De bewerkpop-up bevat twee functies.

Als eerste vul je onderdelen met liederen, 

bijbelteksten, video’s en alle andere 

blokken die je nodig hebt in een kerkdienst. 

Daarnaast bepaal je in hetzelfde scherm 

de opmaak van alle afzonderlijke blokken. 

Wanneer je ook gebruik maakt van 

kerkTV, dan kun je vanaf oktober ook de 

afzonderlijke weergaven apart opmaken.

Voorbeeld: onderdeel lied aanmaken 

Voeg een nieuw onderdeel toe in de 

basispresentatie. De bewerkpop-up opent. 

Geef het onderdeel een herkenbare naam, 

bijvoorbeeld Lied. Dit wordt de naam van 

het onderdeel en is zo ook terug te vinden 

voor teamleden die een presentatie gaan 

voorbereiden. »

Bewerkpop-up

Benamingen
Onderdeel: Onderdelen maak je aan in de basispresentatie. Bijvoorbeeld: lied, bijbeltekst, wet, gebed etc. 

Blok:  Onderdelen vul je via de bewerkpop-up met blokken. Bijvoorbeeld: liedblok, bijbeltekst, video of PowerPoint. 

Laag:  Een blok kan uit meerdere lagen bestaan. Bijvoorbeeld: een lied heeft een titel, tekstvlak en notenbalken.

1442 lettertypen
Op zoek naar dat ene lettertype? In KerkBeamer 

vind je maar liefst 1442 lettertypen, 

beschikbaar gemaakt door Google Fonts. Zo 

geef je presentaties een unieke twist, die past 

bij de huisstijl van de kerk. Ook leuk; maak 

combinaties, zodat de titel er anders uit ziet 

dan de rest van de teksten.



Voeg een liedblok toe via het liedicoon bovenaan de pagina. 

Sleep het vlak op de juiste plek en maak het vlak zo groot als jij 

wilt. Selecteer vervolgens het juiste lettertype en zet de tekst in 

de juiste grootte en kleur. Sla het onderdeel op. Je hebt nu een 

lied aangemaakt, dat anderen kunnen gebruiken om liederen toe 

te voegen aan hun presentatie.

     Opmaak: alles is mogelijk
     Wanneer je een laag selecteert,   

     bijvoorbeeld de tekst van een lied, 

     dan verschijnen er aan de 

     zijkant allerlei opmaakopties. 

      

     Via de overzichtelijke schermen 

     bepaal je eenvoudig het lettertype, 

     de tekstgroottes en kleuren. Maar 

     ook de randen van blokken bepaal je  

     zelf. Laat je creativiteit de vrije loop!

KerkBeamer 2.0  Basispresentaties

Kerkstijl
In de instellingen van 

een basispresentatie 

kun je de algemene 

kerkstijl aangeven. 

Upload de standaard 

achtergrond, bepaal 

de kleuren en kies het 

lettertype dat je wilt 

gebruiken. Nieuwe 

onderdelen worden 

automatisch voorzien 

van de kerkstijl. Per 

onderdeel kun je 

dit vervolgens nog 

aanpassen.

Beschikbare blokken

� Lied

Deze blokken zijn beschikbaar en gebruik je om 

onderdelen mee te vullen.

Afbeelding

Eigen lied Video

Bijbeltekst Liturgie

Titel PowerPoint

Tekst

�

�

�

�

�

�

�

�
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#E66868�Tekstkleur

em1.2Regelhoogte

pt36Tekstgrootte

���Opmaak

�Open SansLettertype

�Lettertype, tekstgrootte en kleur

#E66868�Randkleur

#D9DFE6�Achtergrondkleur

px5 5 5 5Afronding

px2Randdikte

�GestippeldRandtype

�Rand en achtergrond



Basispresentatie 

Vul de bibliotheek met onderdelen en maak een standaard liturgie

Onderdelen aanmaken en vormgeven 

Onderdelen zoals liederen vormgeven en vullen

Uitgebreide instellingen 

Rechten beheren, kerkstijl bepalen en andere instellingen

Structuur 
KerkBeamer 2.0
De structuur van KerkBeamer is 

veranderd ten opzichte van de 

eerste versie. In dit overzicht zie 

je hoe KerkBeamer 2.0 werkt en 

hoe de samenhang tussen de 

verschillende gedeelten is.
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Nieuwe presentatie aanmaken 

De basispresentatie vormt de basis

Presentatie vullen vanuit de bibliotheek 

Kies onderdelen uit de bibliotheek en vul de dia’s

Bedienen en afspelen 

Bedien de beamerpresentatie en TV-uitzending

KerkBeamer 2.0  Structuur

13
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Voor iedereen goed werkbaar
Het inrichten van de basispresentatie wordt 

vaak gedaan door één of twee personen 

uit het mediateam. Deze mensen zijn 

verantwoordelijk voor de standaard liturgie 

en de opmaak van de onderdelen. Zij zorgen 

ervoor dat andere teamleden snel een 

presentatie kunnen voorbereiden en dat 

deze past binnen de huisstijl van de kerk.

Het maken van een presentatie wordt 

verzorgd door veel meer teamleden. Het 

presentatiescherm en alle functies die 

daarbij horen moeten dan ook voor iedereen 

goed werkbaar zijn. Daarom hebben we 

opnieuw kritisch gekeken naar dit scherm 

en hebben we alle binnengekomen feedback 

erbij gepakt. Wat is onduidelijk? Waar zitten 

verbeterpunten? Wat mist er nog? 

Snel voorbereiden,
betrouwbaar en flexibel

KerkBeamer 2.0  Presentaties

Eerder heb je al gelezen dat één idee vaak uitloopt op meer ideeën. We hadden 

het voorbereiden en bedienen van de presentaties kunnen laten zoals het was. 

Daar waren we best tevreden over. Maar het kon ook beter. Uitgebreider en 

gemakkelijker. Daarom hebben we ook dit gedeelte onder handen genomen. Zo is de 

wachtrij verdwenen en hebben we het design naar een nieuw niveau gebracht.

15
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Wizard vernieuwd
Blauw is de kleur van stabiliteit, intelligentie, geloof en 

vertrouwen. Een combinatie van trefwoorden die goed bij 

KerkBeamer passen, op meerdere manieren. Niet voor niks 

zie je de kleur blauw dan ook veel terug in KerkBeamer 2.0. De 

vernieuwde wizards hebben daar het grootste aandeel in.

Het aanmaken van een nieuwe presentatie doe je vanaf nu 

via dit gloednieuwe scherm: of je nog gebruik wilt maken van 

de templates of al aan de slag gaat met basispresentaties. 

Het stappenplan loodst je op een eenvoudige manier door alle 

opties en stappen, zodat je snel een nieuwe presentatie klaar 

hebt staan. De standaard liturgie, variabelen, voorwaarden en 

andere instellingen zorgen ervoor dat 60% van de presentatie 

al klaarstaat en je direct kunt beginnen met het vullen van de 

onderdelenlijst.

Oud en nieuw
Voorlopig werken 

de huidige versie 

van KerkBeamer en 

de nieuwe versie 

gebroedelijk naast 

elkaar. Dat betekent dat 

je lekker kunt spelen 

met KerkBeamer 2.0, 

maar tegelijkertijd 

gewoon gebruik kunt 

blijven maken van 

templates en layouts. 

Bij het aanmaken van 

een nieuwe presentatie 

kies jij op basis waarvan 

je een presentatie 

wilt aanmaken: 

basispresentatie of toch 

nog een template?

Wizard nieuwe presentatie aanmaken
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KerkBeamer 2.0  Presentaties

Presentatiescherm

Presentatiescherm
Nadat je een nieuwe presentatie hebt 

aangemaakt, of een bestaande presentatie 

opent, kom je in het presentatiescherm 

aan. Deze is in KerkBeamer 2.0 volledig 

vernieuwd. Niet alleen met een modern 

design, maar ook de indeling is flink 

aangepast.

Wachtrij weggehaald 

De wachtrij was in de eerste versie van 

KerkBeamer een dubieus onderdeel. 

Officieel was de wachtrij er om de dia’s van 

een onderdeel weer te geven. In de praktijk 

zorgde deze echter vaak voor verwarring 

omdat niet alle dia’s van de presentatie erin 

stonden. De wachtrij is in KerkBeamer 2.0 

weggehaald. Daarvoor is onderaan een balk 

met alle dia’s uit de onderdelenlijst terug 

gekomen.

Verwacht: uitzending KerkTV

De bediening van TV-uitzendingen is in 

2020 toegevoegd aan KerkBeamer. In 

KerkBeamer 2.0 wordt de bediening ervan 

verder geïntegreerd in het presentatie-

scherm. Ook ga je in de toekomst kunnen 

kijken. Rechts onderin wordt weergegeven 

wat het volgende beeld op kerkTV wordt. Via 

het nieuwe draaiboek kun je zelfs beeld voor 

beeld zien wat er allemaal komen gaat.

Deze toevoegingen komen in oktober. In een 

nieuwe editie van dit magazine zullen we 

hier meer aandacht aan geven.

Verwacht: notities

Later dit jaar krijg je binnen Kerkbeamer ook 

de mogelijkheid om notities toe te voegen. 

Dit wordt mogelijk per onderdeel en per dia.



Onderdeel toevoegen > Bibliotheek

Bewerkpop-up voor het vullen en opmaken van onderdelen

Onderdeel toevoegen
De meest gebruikte button in KerkBeamer 

is misschien wel Onderdeel toevoegen, 

onderaan de onderdelenlijst. Via deze knop 

voeg je snel een lied, bijbeltekst of andere 

onderdelen toe aan de presentatie.

In KerkBeamer 2.0 is deze knop opnieuw 

te vinden onderaan de onderdelenlijst. 

De functie erachter is echter veranderd. 

Het kleine menu met voorgedefinieerde 

onderdelen heeft plaats gemaakt voor een 

nieuwe bibliotheek.

Bibliotheek 

De bibliotheek bevat alle onderdelen die 

in de basispresentatie zijn aangemaakt. 

Hierdoor ben je niet meer afhankelijk van de 

voorgedefinieerde onderdelen, maar kun je 

toevoegen wat je maar wilt.

Door in de basispresentatie onderdelen als  

lied en bijbeltekst klaar te zetten, kunnen 

teamleden de presentatie snel vullen. Een 

leeg onderdeel nodig dat nog niet in de 

basispresentatie staat? Geen probleem. Die 

kun je direct aanmaken en gebruiken.

Onderdelen bewerken

Nadat je een onderdeel hebt toegevoegd 

opent de bewerkpop-up. Je vult nu het 

onderdeel met bijvoorbeeld een lied, 

bijbeltekst, video of wat je maar wilt. Via de 

opmaakmogelijkheden kun je tekstgroottes, 

kleuren en andere details aanpassen*.

*Dit is afhankelijk van de instellingen. Beheerders 

kunnen er in de basispresentatie voor kiezen het 

aanpassen van de opmaak niet mogelijk te maken in 

een presentatie. Dit levert consistente presentaties 

op, maar geeft minder ruimte voor creativiteit.
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KerkBeamer 2.0  Details met grote impact

Titel- en tussendia’s
Wil jij altijd een (zwarte) dia voor onderdelen 

toevoegen of de titel van een lied van te 

voren weergeven op de beamer? Maak dan 

gebruik van titel- en tussendia’s. Je kunt 

deze zelf activeren in de instellingen van een 

basispresentatie.

Liturgiedia’s
Op de liturgiedia kun je in KerkBeamer 2.0 

kiezen wat je weergeeft: alles, liederen 

of bijbelteksten. Ook kun je de inhoud in 

meerdere kolommen weergeven. In de 

toekomst worden nog meer mogelijkheden 

verwacht.

Variabelen
Met variabelen wordt het aanmaken van 

een presentatie nog gemakkelijker. Via 

een tekstveld, bij het aanmaken van een 

presentatie, geef je eenvoudig de naam van 

bijvoorbeeld een voorganger, organist of de 

collectedoelen in.

Opmaak (niet) aanpasbaar
Als beheerder geef je in de basispresentatie aan of de opmaak van lagen of onderdelen nog aangepast  

mag worden in een presentatie. Wanneer dit mag dan geef je teamleden vrijheid. Als je dit niet toestaat 

dan kan iemand alleen onderdelen vullen en behoud je de vooraf ingestelde opmaak.

Details met grote impact

KerkBeamer 2.0 zit vol met grote en kleine functionaliteiten.

Onderstaande details zie je misschien niet direct terug, maar 

gaan je wel veel plezier en gemak geven.

Positie van blokken
Via de opmaakmogelijkheden bepaal jij waar 

een blok komt te staan en hoe groot het blok 

mag worden. Door de positie van een blok 

afhankelijk te maken van een ander blok 

of laag, kun je de inhoud en opmaak van 

onderdelen dynamisch maken.

Titels per dia
Pas per dia de titel aan. Zo geef je eenvoudig 

aan of een couplet door mannen of vrouwen 

gezongen moet worden.

Voorwaarden
Door het instellen van een voorwaarde 

worden blokken of hele onderdelen wel of niet 

getoond, op basis van een bepaalde conditie.
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De nieuwste technieken inzetten om 

software te maken die mensen verder 

helpt. Al jaren is dat mijn drijfveer bij het 

ontwikkelen van applicaties. Het bouwen 

aan KerkBeamer is niet alleen technisch een 

mooi project, maar het voelt ook goed om 

iets voor de kerk te doen, waar mediateams 

echt iets aan hebben.

KerkBeamer is een webapplicatie en zit vol 

met geavanceerde technieken. Hiervoor 

maken we gebruik van Javascript, Ember, 

HTML5 en andere webtechnieken. 

We hebben technische stukken ingebouwd 

waar ik best wel trots op ben. Denk aan het

 realtime genereren van noten-

 balken, die ook nog aanpasbaar 

 zijn in de bewerkpop-up. Of de 

koppeling met videomixers en camera’s. 

Het geautomatiseerd aansturen daarvan 

heeft voor flink wat hoofdbrekens gezorgd. 

Maar dat het gelukt is, dat is heel tof om te 

zien. Zeker als steeds meer kerken hiervan 

profiteren en de TV-uitzendingen van kerken 

naar een hoger niveau gaan.

Veel van mijn werk zie je niet direct terug. 

Dat is wel eens jammer, maar ook een 

compliment. Als jij denkt ‘dit werkt lekker 

en zoals ik zou verwachten’, dan heb ik mijn 

werk goed gedaan.

Michiel Pouwels

Ontwikkelaar KerkBeamer

<ontwikkelaar>
 Michiel Pouwels
</ontwikkelaar>
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Ontwikkelaar  Michiel Pouwels



Je kunt aan de slag met het maken van basispresentaties en onderdelen 

opmaken via de bewerkpop-up. Maak presentaties aan en speel ze af op de 

beamer met de vernieuwde software.

In de basispresentatie kun je naast de beamerweergave nu ook weergaven 

voor TV-uitzendingen vullen en vormgeven. Je koppelt cameraposities aan 

onderdelen en voorziet deze van weergaven. Via het draaiboek bereid je de 

TV-uitzending voor. Via de software bedien je de beamer én TV-uitzending.

Maak je alleen gebruik van TV-uitzendingen en niet van de beamer? Je 

kunt nu op meerdere manieren met TV-uitzendingen aan de slag. Werkte 

je binnen KerkBeamer met een andere videomixer dan van Blackmagic? We 

ondersteunen nu ook videomixers van bijvoorbeeld Roland.

Wanneer je als kerk gebruik maakt van meerdere gebouwen dan is 

KerkBeamer 2.0 daar nu ook geschikt voor. Tevens kun je een presentatie 

delen met bijvoorbeeld het muziekteam via de ‘kijkversie’.

September 2022

Oktober 2022

November 2022

December 2022

Vooruitkijken  Toekomstmuziek

Toekomstplannen
Hoewel we met KerkBeamer 2.0 echt een goede versie neerzetten is er altijd 

ruimte voor uitbreiding. Hieronder vind je een greep uit de ideeën*.

Toekomstmuziek

KerkBeamer 2.0 wordt gefaseerd uitgebracht, zodat het voor 

iedereen behapbaar blijft. In de rubriek Toekomstmuziek kijken 

we vooruit naar nieuwe functionaliteiten.

•  Bijbelteksten aanpassen

•  Groepen dia’s 

•  Integratie met andere tools

•  Catechismus

•  Formulieren

•  Bedien App 

•  NDI-toepassingen 

•  Ondersteuning OBS 

•  Extra liedbundels 

•  Meer bijbelvertalingen

21
*Dit zijn nog ideeën. Het is nog niet bekend of alles er daadwerkelijk in komt en/of wanneer.
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Zoek een bijbeltekst…

�

�

Bijbeltekst toevoegen

Voer een bijbelboek, hoofdstuknummer en verzen in, 
zodat ik voor je op zoek kan naar het beste resultaat.

   Zo kun je zoeken:
   1 Johannes
   1 Joh
   1 Joh 1: 1-10
   1 Joh 1: 1-10, 2: 1-10

Altijd up-to-date
Je zult de frustratie vast herkennen: Sela 

brengt een nieuw lied uit en de voorganger 

wil die zondag al zingen. Waar haal je de 

tekst zo snel vandaan? Door de gedeelde 

database in KerkBeamer hoef je je daar niet 

meer druk om te maken. Nieuwe liederen 

van bijvoorbeeld Sela worden direct na het 

uitbrengen toegevoegd aan de database, 

waardoor je het lied direct kunt gebruiken in 

presentaties.

Snel zoeken en toevoegen
  Via de bewerkpop-up 

  voeg je een lied- of bijbelblok 

  toe. Hierna verschijnt er in de 

  rechterbalk een zoekfunctie. 

  Hiermee zoek je rechtsrreeks 

in de uitgebreide database met liederen of 

bijbelteksten. Kies het juiste lied, selecteer 

de verzen die je nodig hebt en zingen maar!

Notenbalken
Steeds meer liederen worden voorzien van 

notenbalken. Per lied kun je aangeven of je 

het lied met notenbalken

wilt tonen. De notenbalken

worden dynamisch op- 

gebouwd, waardoor ze

schaalbaar zijn en aan- 

gepast kunnen worden in 

grootte, kleuren en lettertypen.

Liedvolgorde
Wanneer een lied in een bepaalde volgorde 

gezongen wordt, dan staat dit al goed. 

Bijvoorbeeld: C1, R, C2, R, R, C3, B. Hierdoor 

hoef je het lied niet meer te luisteren, om de 

juiste volgorde te bepalen. Wil je de volorde 

aanpassen of een extra refrein toevoegen? 

Geen probleem!

Database  Liederen & Bijbelteksten

Liederen en bijbelteksten 
snel en eenvoudig beschikbaar

Met KerkBeamer 2.0 is het maken van kerkpresentaties makkelijker dan ooit. Een 

ander groot voordeel van KerkBeamer is de uitgebreide database met liederen en 

bijbelteksten. Met meer dan 9.750 liederen en 8 bijbelvertalingen hoef je niet meer 

naar externe websites of Dropbox-bestanden om de liederen te zoeken.
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Legaal en eerlijk
Wanneer je van de KerkBeamer database gebruik wilt maken 

dien je licenties van bijvoorbeeld Liedboek in te voeren. 

Hierdoor wordt gecontroleerd of je als kerk beschikt over de 

juiste licenties. Is dat het geval, dan krijg je direct toegang. 

Hiermee is er een legale manier van werken gerealiseerd, waarbij 

dichters en musici netjes betaald worden. KerkBeamer vervangt 

bestaande licenties overigens niet. Daar ben je als kerk zelf 

verantwoordelijk voor.



KerkBeamer proberen?

Vraag nu jouw account aan!

kerkbeamer.nl/account


