
De website van de Zendingskerk 
 
Hieronder een korte rondleiding beschreven. 
U komt binnen op de “landingspagina”: 
 

 
Bovenin staan de tabbladen. In het midden boven kunt u steeds naar alle wijken van de 
Hervormde Gemeente Ermelo. 
Linksboven staat het Logo van de Algemene Kerkenraad als u daarop klikt komt u bij de 
pagina van de Algemene Kerkenraad 
Rechtsboven het PKN logo dat u bij de landelijke PKN organisatie brengt. 
Het “huisje” is terug naar de startpagina van de Zendingskerk. 
 

 
 
Het tabblad “Wie zijn we” brengt u bij informatie over de 
Zendingskerk. 
Met mogelijkheid om door te klikken naar de diverse 
onderdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Het tabblad “wat doen wij” vindt u informatie over diverse 
activiteiten die we samen ondernemen: 
Hier kunt u ook door naar een digitale weergave van het 
verenigingsblad Contact. 
Zij het dat niet alle teksten uit het gedrukte vereningsblad 1:1 op 
de website worden getoond.  
 
Dan volgen de tabbladen “Activiteiten” en “Nieuws” die u naar 
een zone die lager staat op de startpagina van de website 
brengen. Daar kunt u ook handmatig heen “scrollen”, maar via de 
tabbladen bent u direct waar u wilt zijn. 
 
Nu staat er op de startpagina van de Zendingskerk nog andere 
informatie: 

● Onder kerkdiensten ziet u het adres van de Zendingskerk. 
● Daaronder de mogelijkheid om hulp te vragen. 

 
 
 
 
 

 
 
Als u handmatig verder naar beneden 
“scrolt” ziet u aan de rechterzijde een 
blokje waarin afbeeldingen afwisseld 
worden getoond.  
We noemen dat de “posters” en we 
kunnen die als webmasters steeds 
aanpassen. Zo kunnen we speciale 
aandacht vragen voor bepaalde 
items. 
Daarbij geldt: Als u daar een 
afbeelding van Contact ziet en u klikt 
er dan op dan komt u bij de laatste 
uitgave van Contact terecht. Ziet u 
een afbeelding van de Nieuwsbrief en 
u klikt dan op die afbeelding dan 
krijgt u de laatste uitgave van de 
Nieuwsbrief te zien. 
 



 
 
Nog verder naar beneden ziet u de kop “Snel 
naar”. Hier maakt u een korte weg naar de 
genoemde items. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als u de regel “Kerkdiensten Herv. Erm.” aanklikt komt u op een overzicht van alle 
diensten die afgelopen weken zijn geweest en die gepland staan voor de komende weken. 
U kunt hier doorklikken naar de gewenste dienst en beluisteren. Dit was eerder de 
“Kerkradio”. 
 

 
 



Als er vragen zijn over de website horen we dat  graag, mailt u dan naar: 
webmaster@zendingskerk.nl 
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