SPECIAL website september 2014
Afgelopen weekend is de geheel vernieuwde site www.doopsgezind.nl
gelanceerd. Ook de daaraan gekoppelde sites, zoals die van het Doopsgezind
Seminarium en het landelijk jongerenwerk, zijn in een nieuw, fris jasje
gestoken dat past bij andere publicaties als het magazine Doopsgezind NL en
de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU.

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl

contact
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
T 020 623 09 14
dn@doopsgezind.nl | www.doopsgezind.nl
Kopij en data voor Doopsgezind NU kunt u
mailen naar dn@doopsgezind.nl

Realisatie

Hedendaags

Met de vernieuwde website heeft de
doopsgezinde geloofsgemeenschap
een site gekregen die zowel qua
uitstraling als qua inhoud past bij de
hedendaagse wensen en eisen op
digitaal gebied. De site bestaat uit een
zevental aparte sites. Deze zijn aan
elkaar gekoppeld, waardoor heen en
weer schakelen tussen de sites
eenvoudig is. De sites hebben dezelfde
herkenbare opbouw en structuur,
terwijl elke sub-site tegelijkertijd een
eigen uitstraling heeft door gebruik
van kleur en fotografie.

‘seminarium’ alle informatie over
opleidingen en nascholing te vinden is.
Onder ‘geschiedenis’ verschijnen
regelmatig artikelen over het rijke
doperse verleden en is een beknopte
algemene geschiedenis van de
doopsgezinden te vinden.

Doopsgezind Web

De nieuwe website vormt een eerste
stap in de ontwikkeling van een
‘Doopsgezind Web’. Binnen dat web kunnen doopsgezinde gemeenten en organisaties gebruikmaken van een modelwebsite en/of van andere gezamenlijke
opties, zoals het delen van nieuws- en
Indeling
agendaberichten en een beelddatabank.
Onder de kop ‘algemeen’ zijn actuele Op deze wijze wil de ADS op digitaal
zaken uit de doopsgezinde
gebied een ondersteunende rol voor
geloofsgemeenschap te vinden. ‘ADS’ gemeenten en organisaties spelen, en
bevat informatie over de organisatie- tegelijkertijd meer eenheid aanbrengen
structuur en de diensten die het
in de uitstraling van de vele sites binnen
ADS-bureau aanbiedt. ‘Gemeenten’ en de doopsgezinde wereld.
‘organisaties’ bieden een overzicht
met adresgegevens, een zoekfunctie
Opmerkingen?
en doorklik-mogelijkheid naar de
De ADS is erg trots op haar nieuwe site,
desbetreffende websites. Onder
maar uiteraard horen we graag wat u
‘jongeren’ zijn nieuws- en agendabe- van de nieuwe website vindt. Al uw oprichten uit het doopsgezinde
en aanmerkingen zijn welkom op
jeugdwerk verzameld, terwijl bij
webmaster@doopsgezind.nl

De volgende partners hebben, allen vanuit
hun eigen kennis en expertise, bijgedragen
aan de realisatie van de nieuwe website.
> Het ontwerp van de websites komt van
Ontwerpbureau Kantoordeloor, dat ook de
vormgeving van onder meer Doopsgezind
NL en Doopsgezind NU heeft verzorgd.
www.kantoordeloor.nl
> De technische ontwikkeling van de sites
wordt gerealiseerd door Ligare
Weboplossingen. Ligare is het Latijnse
woord voor ‘verbinden’ www.ligare.info
> Het hostingplatform wordt verzorgd
door Hostage, een partij waar de ADS al
negen jaar mee werkt. www.hostage.nl

Op de foto: staand Martijn Lina (Hostage),
Susan de Loor (Kantoordeloor) en Hans ter
Haar-Koster (Ligare), zittend Harrie
Hekkema (Ligare) en Henk Stenvers (ADS).

