
 

Puntjes op de i (versie 3.0) 

 

Algemeen 

Tip: controleer alle links van je eigen site. Let ook op links die in het menu staan 

en de links in de header en footer. 

Tip: controleer verwijzingen naar andere locaties (bijv. contactgegevens) of 

verkeerde mailadressen (afspraak pastor).  

Tip: laat een link naar een PDF altijd in een nieuw venster openen, anders raken 

bezoekers mogelijk je site kwijt. 

Tip: kijk hoe de collega locaties het doen en vraag bij elkaar goed 

elementen/pagina’s op voor hergebruik. Help elkaar op deze manier en via de 

groepsapp! 

Tip: bekijk de pagina’s eens door de ogen van een bezoeker, die misschien niet 

in dezelfde volgorde dingen aanklikt zoals jij. 

 

Hieronder staan instructies voor de diverse puntjes op de i of bovengenoemde 

tips.  

Er zijn meerdere pagina’s, iedere instructie begint op een nieuwe pagina. 

 

  



Locaties in balk rechts staan niet op iedere  pagina bovenaan. 

 

Klik bovenaan in zwarte balk op Bewerk met Elementor (als je bent ingelogd). 

Klik in het grijze blok links op het icoontje Bewerken. Verander bij Positie 

inhoud: van  Standaard naar Boven. 

 

 

 

  



Nieuws voor meerdere locaties melden openen in nieuw tabblad. 

Login en ga naar Dashboard. In het menu kies voor Weergave – Menu’s. 

Kies voor Primary Menu en klik op Selecteren. 

 

Ga naar beneden en klik op driehoekje achter Nieuws melden meerdere 

locaties. Zet een vinkje bij Open link in nieuw tabblad. 

 

 

 

 

  



Voorkomen dat bij een nieuwsbericht reacties gegeven kunnen worden. 

Ga in het menu naar Instellingen – Reacties 

 

Zorg dat de vinkjes overeenkomen met de vinkjes in dit scherm.  

Klik op de knop Wijzigingen opslaan onderaan de pagina! 

 

 

  



Op de Homepage het mailadres van de (eigen) pastor instellen. 

Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de Homepage als bezoeker (voorkant). 

Klik in de zwarte balk op Bewerk met Elementor. 

Scroll naar beneden en klik op de knop Maak een afspraak. 

 

Vul in het vakje bij link het mailadres van de eigen pastor in. 

Let op: begin een link naar een mailadres altijd met mailto: 

In het vakje staat in dit voorbeeld: mailto:pastor.rutgers@gmail.com. 

(gebruik voor je eigen locatie eventueel een ander mailadres) 

 

  

mailto:pastor.rutgers@gmail.com


Op de Homepage de link maken naar de pagina Kerkblad aanpassen.  

Ga als bezoeker (voorkant site) eerst naar de pagina Kerkblad van je locatie. 

Kopieer de URL. 

In dit voorbeeld: http://producation.vserver177.axc.eu/multisite/debelte/kerkblad/ 

 

 

Klik op de knop Oudere afleveringen. 

Plak de link links bij het veld Link. 

 

Op de pagina Kerkblad staat standaard ook een knop die naar oudere 

afleveringen verwijst. Deze kan je verwijderen als je geen archief van oude 

afleveringen hebt. Wil je wel oudere afleveringen beschikbaar stellen (denk aan 

AVG in dit verband!), maak dan eerst een nieuwe pagina hiervoor aan. 

De link voor die knop (op de pagina Kerkblad) maak je op dezelfde manier. De 

URL van de nieuwe pagina gebruik je dan als link. 

  



 

Op de Homepage: aanpassen social media links. 

Zorg dat je bent ingelogd en ga naar Dashboard. 

Ga in het menu naar Weergave – Header Footer Builder 

 

Klik op Footer en kies voor bewerk met Elementor. 

Bepaal welke icoontjes je wilt gebruiken. Klik op een ervan. Bij Sociale iconen  

kan je via het kruisje een icoontje wissen. Als je erop klikt kan je de link naar je 

Facebook of Twitterpagina toevoegen. Let er dan op dat je op het wieltje klikt 

en kiest voor Open in nieuw venster en Voeg nofollow toe. 

 

  



Zoekmachines mogelijkheid geven de site te doorzoeken 

Als je klaar bent met je site kan je deze vrijgeven voor zoekmachines. Op die 

manier wordt je locatie beter gevonden. Dit werkt overigens niet direct! Je 

geeft alleen de mogelijkheid door het vinkje weg te halen. 

Zorg dat je bent ingelogd, ga naar het Dashboard en ga in het menu naar 

Instellingen – Lezen. 

Haal het vinkje weg als je wilt dat zoekmachines je site kunnen vinden. 

 


