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Vul op de zoekbalk https://katholiekamersfoort.nl/ in. U komt
dan op de site van Katholiek Amersfoort terecht, waar de
(sub)sites van geloofsgemeenschappen van de R.K. Parochie
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te vinden zijn

Om het nieuws van OLVA te volgen, scrollt u naar beneden. U
vindt daar de 3 kolommen waarin belangrijke vast
terugkerende informatie staat nl. over vieringen/reserveren,
over activiteiten en het parochiemagazine Mirakel. Wilt u
reserveren voor de viering klik dan op “vieren en reserveren”
(zie pijl) -> zitplaats reserveren bij een viering -> reserveer Sint
Franciscus Xaverius -> en boek een plekje in de agenda

Scrollt u nog wat verder naar beneden dan komt u vanzelf bij
de nieuwsberichten; deze worden regelmatig aangepast en
aangevuld met nieuw nieuws. Oudere nieuwtjes verdwijnen
naar “vorige pagina” te vinden onder de 6 recente
nieuwsberichten

Wilt u naar de (sub)site van de SFX dan klikt u
SintFranciscusXaverius (zie pijl)

U komt vervolgens terecht op de pagina die hiernaast is
afgebeeld. Scrollt u op deze pagina naar beneden dan zult u de
vaste indeling van de (sub)site gaan herkennen.
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Weer 3 kolommen met daarin in ons geval (SFX) informatie
over de vieringen, algemene informatie en de
Zandloper/nieuwsbrief. Klik op deze kolommen en u kunt de
informatie lezen.

Als u op de eerste kolom heeft geklikt, kunt de de live-stream
van de viering volgen en/of later terugkijken naar de viering. U
vindt hier ook het boekje met de teksten en liederen als u op de
rose tekst klikt. Deze kleur betekent steeds dat er meer
informatie achter staat als u erop klikt.

Klikt u op de tweede kolom dan komt u bij de algemene
informatie terecht over de SFX, bijvoorbeeld over de
organisatie en de werkgroepen. Deze kolom is voorlopig nog
“in progress”. Er komt dus nog meer te staan. Treft u daar tekst
in de kleur rose, dan kunt u erop klikken en de informatie of
foto’s erachter bekijken

In de 3e kolom de zandlopers en de nieuwsbrieven. Is de
tekst rose gekleurd dan kunt u daarop verder klikken. Deze
kleur betekent dat de informatie erachter staat

Scrollt u nog verder op die pagina van onze (sub)site dan
komt u bij de nieuwsberichten over de SFX. Deze berichten
worden regelmatig vernieuwd. Belangrijke berichten blijven
staan en komen uiteindelijk op een vorige pagina terecht (te
vinden onderaan de 6 meeste actuele berichten)

U kunt gerust gaan proberen, overal naar kijken en overal op klikken. U kunt niets “fout doen”. Alle inhoud staat
vast en is alleen te veranderen/te verwijderen door daartoe bevoegde personen. Kijk dus gerust rond op de site.
Het bovenbeschreven scenario is voor alle (sub)sites in principe hetzelfde. Succes! Bernadette Heesbeen (C&P)

