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LANGZAAMAAN NAAR NIEUWE MANIER VAN KOPIJ INLEVEREN

Er is veel veranderd bij Gaandeweg. Van tien
nummers gingen we om bezuinigingsreden naar zes
nummers. Maar dat betekent niet dat er elke 2
maanden een nieuwe Gaandeweg is. Vakanties en
feestdagen maken het noodzakelijk dat de verdeling
anders ligt. Dit Kerstnummer is voor één maand
bestemd. Daarna komt er begin januari een
Gaandeweg voor januari/februari, inleverdatum 13
december.
In de toekomst zullen Gaandeweg en de website
steeds meer in elkaar overvloeien. Dat betekent
dat elke groep zijn eigen kopij op de website gaat
plaatsen en Gaandeweg beetje bij beetje (gaandeweg
dus) digitaal gaat worden. Het is een groeiproces
dat nog wel enige tijd zal vergen. Nu is het zo
dat Gaandeweg, zoals deze naar de drukker gaat, door Gerdien Zwartkruis op de website wordt gezet. Ooit willen we dat
proces omkeren. Iedereen zet dan zelf zijn/haar kopij op de website onder een bepaalde groep, zoals: Diaconie, Jeugd,
Activiteiten, Pastoraat, enzovoort. (Voor de artikelen van mensen die niet tot een bepaalde groep horen moeten we nog
oplossingen bedenken.) Uit al die kopij stelt de redactie van Gaandeweg dan één document samen waaruit zij een versie
kan samenstellen voor de drukker. In de verre toekomst zal er misschien geen papieren versie meer nodig zijn, maar
voordat het zover is stroomt er nog heel wat water door de Maas.
Redacties Gaandeweg en website
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DIGITALE GAANDEWEG
<b>Inmiddels zijn we gestart met de digitale Gaandeweg. Deze is integraal te lezen op de website.</b>

digitale gaandeweg De volledige Gaandeweg is nu
ook te lezen op de website. Deze digitale versie
komt gelijktijdig uit met de papieren versie.
Alle Gaandeweg's kunt u op de website lezen onder
het menu "Kerkblad Gaandeweg  ".De inhoud van de
digitale GW is openbaar, tenzij de eigenaar van
een artikel heeft aangegeven dat het bericht
vetrouwelijke informatie bevat. Deze berichten
kunt u alleen lezen als u bent ingelogd.
In de 2 wekelijkse nieuwsbrief  staat een directe
link naar de meest recente Gaandeweg op de
website.U kunt u op de nieuwsbrief abonneren door
uw e-mail adres door te geven aan uw webmaster:
kerk.pelman@home.nl 
De (papieren) Gaandeweg wordt vanaf nu
samengesteld vanuit de digitale versie. Artikelen
voor de eerstvolgende Gaandeweg dienen dus vóór de
"inleveren kopij" datum op de website te
staan.Eigenaren van berichten moeten ook zelf
aangeven of het bericht vertrouwelijke informatie
bevat!
smartphone / tablet Voor uw smartphone  en tablet  is een beter leesbare versie van de website beschikbaar.U kunt die
site bereiken via uw eigen webbrowser:* ga naar www.pgs-g.nl/app/ * vul eventueel uw pincode in (leden van PGSG en PGGBU
hebben inmiddels deze pincode ontvangen)
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