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Een handleiding voor de liturgie en de kerkomroep
Ik heb geprobeerd om het iets eenvoudiger te maken op de website. De
knoppen voor de kerkomroep en de liturgie staan nu onder elkaar op de pagina
van de Agenda van de betreffende dienst.

1. open de website: https://www.pgoegstgeest.nl
Als je de link hieronder gebruikt opent de website direct in de Agenda (dan kan
je stap 2 overslaan):
https://www.pgoegstgeest.nl/wanneer/agenda/
2. Ga naar "Wanneer" (of "Wanneer -> Agenda"), je komt nu in de "Agenda
komende activiteiten"

3. Zoek de betreffende dienst, bijvoorbeeld voor aanstaande zondag 23 juli,
Doopdienst - Groene Kerk
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4. Klik deze dienst aan (in de oranje-bruine kop)
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5. Dan zie je meer informatie over deze dienst, ook de Orde van Dienst (liturgie,
bovenste rode knop (1)) , en ik heb hierbij geplaatst de rode knop voor de
Kerkomroep (2).

6. Als je op "download Orde van Dienst" klikt (1) opent zich in een nieuw
tabblad de Liturgie, die kan je dan eventueel afdrukken
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7. Als je terug wilt naar de agenda, dan moet je het vorige tabblad aanklikken
8. Ook als je de kerkomroep wil beluisteren ga je terug naar het vorige tabblad
(in dit geval “doopdienst”), het tabblad van de betreffende dienst dus
(zie figuur op pagina 3).
9. Klik nu op de rode knop “kerkomroep….” (2). In dit voorbeeld wordt de
dienst gehouden in de Groene Kerk en dus staat er “kerkomroep Groene Kerk¨.
Als je op deze link klikt kom je ook bij de kerkomroep Groene Kerk:
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21063.
U hoeft verder NIET in te loggen!!
Dit is een andere site (niet van de PGO), er wordt dus weer een nieuw tabblad
geopend. De voorgaande tabbladen blijven open staan, je kan dus op ieder
moment schakelen tussen deze tabbladen: Agenda/Dienst (PGO), Liturgie
(PGO) en kerkomroep (Kerkomroep).
De link voor de Regenboogkerk is: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21062
Op de pagina van de kerkomroep kan je kiezen welke dienst je wilt
terugluisteren, of als er een kerkdienst aan de gang is kan je deze “live” volgen.
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Een live-uitzending wordt zo weergegeven:

Let op: de live-uitzending van een kerkdienst begint pas enkele minuten
voordat de kerkdienst begint, pas dan kan je inschakelen. Voor die tijd is hij
niet zichtbaar op het scherm.
Let op: de liturgie van de PGO-dienst kan je niet van deze website halen, die
moet je echt van de PGO website downloaden.
Voor meer informatie: webmaster@pgoegstgeest.nl
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