
  

LIJST MET ONLINE KERKDIENSTEN 

BEAM Kerkdiensten 

BEAM organiseert elke zondag om 11:00 op NPO2 en YouTube een kerkdienst. 

Met bekende sprekers en de BEAM Worshipband. 

 

Protestantse Kerk Nederland (PKN) 

Samen met de EO wordt er zondags een overdenking uitgezonden op NPO2 om 

9.20 uur. Ook staat er op de website meer informatie omtrent de kerk en 

corona. 

 

Doofenkerk Iedere week een actuele lijst met diensten die toegankelijk zijn 

voor doven en slechthorenden door ondersteuning van een tolk NGT. 

 

GrootNieuwsRadio Iedere zondag, aanvang 10.00 uur. 

 

Stichting Opwekking Iedere zondag is er om 09.00 uur een nieuwe dienst te 

downloaden. 

 

Kerkdienstgemist.nl 

Op deze site zijn 1426 kerken van alle denominaties aangesloten die normaal 

gesproken live diensten uitzenden. Ook is er een archief van 3663 diensten 

beschikbaar. Dit kan via de website en in de gratis app. Met een gratis account 

heb je nog meer mogelijkheden, zoals favoriete kerken bewaren en privé-

uitzendingen bekijken. 

 

Kerkomroep.nl 

Kerkomroep.nl is het distributieplatform voor audio- en videostreaming via 

stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (sIKN), oftewel de kerktelefoon. 

Op deze website kunnen mensen thuis de dienst of viering live volgen of 

achteraf terugluisteren. Op de website staat per provincie een overzicht aan van 

kerken die zijn aangesloten, maar er kan ook gezocht worden op plaats of 
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kerknaam. Er is ook een app beschikbaar via de App-store of Google Play voor 

iPad, iPhone en Android toestellen. 

 

Kerkstream.nl 

Speciaal in het kader van het coronavirus lanceren de kerkgenootschappen Unie 

van Baptistengemeenten en ABC Gemeenten de website Kerkstream.nl. Hierop 

kunnen kerken hun live-stream van de dienst aanmelden. Deze site biedt 

ruimte aan alle kerken in Nederland om hun livestreams te delen. Er staan ook 

tips aan de kerken zelf over hoe je een dienst streamt (helemaal nu in een lege 

kerk) en waar je aan moet denken. Op de site staat een kaartje waarop de 

gemeenten staan vermeld die meedoen. 

 

Kerkdienstmeebeleven.nu 

Een streamingdienst voor kerken. Kerken zenden live hun diensten uit, en 

bieden ze via het archief nog maximaal 4 weken aan zodat je ook later een 

dienst nog kunt beleven als je op het moment zelf niet in de gelegenheid was 

om live mee te kijken. 

 

Internetkerkdienst.nl 

Wekelijkse uitzendingen van verschillende Gereformeerd Vrijgemaakte kerken 

in Groningen, Haren, Hoogkerk en Helpman. 

 

Creatief Kinderwerk 

Zit je thuis met je kinderen? Dit nieuwe, gratis gezinsprogramma van Matthijs 

Vlaardingerbroek staat voor je klaar! 

 

Steunpunt Kerkenwerk 

Overzicht met online kerkdiensten van drie Gereformeerde Kerk- en 

samenwerkingsverbanden van GKV, NGK en CGK. 

 

Taizé Nederland 

Online gemeenschappelijke gebeden, meditaties en workshops.  

 

Leuk voor de kids: 

https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/de-geboorte-van-jezus-en-het-

bezoek-van-de-herders 
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