Wegwijs met de Webwijzer
Fijn dat u deze weg heeft gevonden, via ons kerkblad ‘Onderweg’ en/of de WELKOMpagina van deze PGB-website, beheerd door onze webmaster.
Om goed/beter op de hoogte te zijn én te blijven van de actuele zaken die spelen in
‘de Dorpskerk’ van de ‘Protestantse Gemeente te Blaricum’ vindt u hier een aantal
tips om gemakkelijker toegang tot de informatie op deze PGB-website te krijgen én te
houden.

1. op de (eerste) WELKOM-pagina …

… wordt door de webredactie de actualiteit bijgehouden, zoals de coronamaatregelen (protocol heropening Dorpskerk),
de Agenda …

… of bijv. onlangs de gemeente-avonden (daar waren de uitnodiging met te
bespreken conceptstukken in te zien, ter voorbereiding);
houdt u de aankondigingen voor de Kerstperiode goed in gaten?

2. indien u de kerkdiensten niet zelf kunt/wilt/durft bijwonen dan kunt u nu ook
meekijken en -luisteren via ’kerkdienstgemist’, tijdens de dienst rechtstreeks
of later de opname afspelen;
ook daarvoor vindt u aanwijzingen op de WELKOM-pagina:

3. op uw scherm kunt u dan tevens/tegelijk de bijbehorende ‘orde-van-dienst‘
(OvD) bekijken, die daar ook (een week lang) in te zien is:

4. bovenaan het scherm vindt u een reeks TABs, vanaf links:
etc.;
door die te selecteren krijgt u een indruk van de informatie die allemaal onder
die TABs beschikbaar is, door deze simpel aan te klikken;
5. na de eerste keer toegang tot deze website is het handig deze weblink te
‘bewaren’ op uw PC/laptop/tablet/telefoon, voor simpele toegang bij een
volgende keer:
a. via het menu

rechtsboven in uw internet-browser

(vb. Google-Chrome)
naar bladwijzers of bookmarks:

b. … of beter nog: door een nieuwe ‘snelkoppeling’ aan te maken op uw
werkblad (klik daar rechts, kies ‘Nieuw>Snelkoppeling’)

voor de simpelste toegang tot deze website;
6. voor vragen, suggesties en aanvullingen kunt u terecht bij de scriba (email).

TERUG naar de WELKOM-pagina gaat u hier :

[ …./nieuw/webwijzer.pdf, HO_201130 ]

