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01-12-2011
WEBSITE Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht
De huidige website is sinds november 2011 in de lucht.
Het bouwen van de website heeft enige tijd
geduurd en nog zijn we steeds aan het verbeteren.
werkgroep
In 2011 is de werkgroep, bestaande uit Gerard
Kortleve, Willy de Koning,Thea Coenen en Hans
Pelman regelmatig bij elkaar geweest om over de
opbouw en de lay-out van de site te praten. Ook
buiten de werkgroep hebben diverse mensen adviezen
gegeven. Zo heeft Cees Alfrink geholpen met het
verbeteren van de lay-out.
Wat is er allemaal veranderd:

De website heeft een moderner uiterlijk gekregen
en is aangepast aan deze tijd.
De informatie behoeft niet meer door de webmaster
te worden ingebracht, maar elke werkgroep kan zelf
de informatie op de site zetten, dus de informatie
kan beter up to date worden gehouden.
Men kan via de zoekfunctie snel de gewenste
informatie vinden.
Men kan de gevonden informatie ook uitprinten .
De leden van de kerk kunnen vertrouwelijke informatie verkrijgen door het gebruiken van een inlogcode .
Welke informatie is er zoal beschikbaar.

Overzicht kerkdiensten
Nieuwsoverzicht
Kalender
Gaandeweg en andere documenten in pdf formaat

Algemene informatie zoals:

Structuur binnen de kerk
Organisatie van de kerk (kerkenraad, college, diaconie etc.)
Wijkindeling, routebeschrijving etc.

Informatie van en over:
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Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
ZWO
Pastoraat
Jeugd
Verdieping, bezinning en communicatie
Eredienst
Heel veel informatie is al up to date, maar er moet nog veel energie worden gestoken in het bijwerken van de vele
informatie. Binnen alle groepen (Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters, Diaconie etc.) zijn er vrijwilligers die deze
informatie op de site zetten.
Inloggen
De site heet www.pgs-g.nl afgeleid van
protestantse gemeente sittard-grevenbicht. Als u
deze heeft geopend komt u in het openbare
gedeelte. Vertrouwelijke informatie is
afgeschermd. Ieder lid van de Protestantse
Gemeente Sittard Grevenbicht heeft ook toegang tot
vertrouwelijke informatie. In de overzichten zijn
vertrouwelijke berichten gekenmerkt met een
slotje.
Ga naar INLOGGEN in de rode balk rechtsboven en
vul uw algemene gebruikersnaam en wachtwoord in.
Denkt u wel aan de hoofdletters.
Bent u de inlogcodes vergeten dan kunt u deze
opvragen:INLOGGEN => DOORGAAN, vul daarna uw
e-mail adres in.
De leden van de kerkenraad, college, pastoraat,
diaconie enz. krijgen ook nog een persoonlijke
inlogcode, zodat zij vertrouwelijke informatie van
hun werkgroep kunnen inzien.Als u voor een bericht
niet geautoriseerd bent en u selecteert die toch,
dan krijgt u daarvan een melding.
Zoekfunctie
Met de zoekfunctie kunt u op steekwoorden zoeken
naar een bericht. Als u het gevonden bericht
aanklikt komt u in het bericht zelf. De
kruimelfunctie(de blauwe tekst rechtsboven,
onder de rode balk) geeft aan waar in het
hoofdmenu dit bericht is ondergebracht.
Terugkoppeling
Voordat de website helemaal naar wens is zullen
we zeker nog een jaar verder zijn. Er moet nog
heel wat informatie worden toegevoegd of aangepast
worden. ook de menu-indeling zal nog aangepast
moeten worden. een website moet logisch zijn en
gemakkelijk te bedienen door de gebruiker. Het
moet voor de hand liggen waar alles staat. Daarom
hebben we uw hulp nodig. Wij stellen het zeer op
prijs als u ons voorziet van goede ideeën, maar
kritische opmerkingen willen wij ook graag horen.
Het is aan te bevelen de nieuwste versie van uw
internet explorer te installeren.
Uw webmasterHans Pelman
Vervolg op volgende pagina >>
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Kerkdiensten

Activiteiten kalender
Vervolg op volgende pagina >>
Pagina 3 van 4

Vervolg van: WEBSITE Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht

Overzicht nieuwsberichten

Hans Pelman, 01-12-2011
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 239, Subitem: 214.

Pagina 4 van 4

