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Hoe deel ik de initiatieven in onze parochie? 
 
Tijdens het eerste jaar van het Doopproject ‘Leven vanuit de doop’ willen we goede initiatieven, 
ideeën en foto’s vanuit de parochies van ons bisdom verwerken. De bedoeling is om deze 
gegevens te delen op onze website: www.levenvanuitdedoop.be. Die site zal fungeren als 
platform, met info van ons voor jou en info van jou voor de andere parochies. 
 
Om dit waar te maken hebben we je dus nodig. Als contactpersoon ben je de tussenfiguur tussen 
CCV en jouw parochie.  
 
We voorzien drie mogelijkheden. Je kiest maar uit wat jou het meest praktisch lijkt. 
 

(1) Je stuurt ons via mail (vorming.gent@ccv.be) alle foto’s, materiaal of documentatie op 
waarvan jij denkt: dit is de moeite waard om te delen met andere parochies. Wij plaatsen 
ze dan op onze website. Vergeet zeker niet wat meer informatie mee te sturen zoals een 
onderschrift voor een foto, copyright, ...  
 

(2) Heb je zelf een artikel aangemaakt op de parochiale kerknetpagina en wil je dit ook op 
onze pagina laten verschijnen? Super, stuur ons op het bovenstaand emailadres een 
mailtje met de link naar het artikel en wij zorgen ervoor dat het op onze website 
terechtkomt. 

 
(3) Heb je zelf foto’s of impressies gemaakt en wil je ze liever zelf delen? Wij voorzien een 

padlet waarop je al jouw informatie eenvoudig kunt delen. Een padlet is een elektronisch 
prikbord, een soort blog. Wat je op het prikbord hangt kan iedereen zien. De 
mogelijkheden zijn veelvoudig: zowel foto’s, linken, filmpjes als documenten kan je delen. 
Op de volgende pagina vind je instructies om met de padlet aan de slag te gaan. 

 
We kijken alvast uit naar jouw bijdrage aan het doopproject in ons bisdom! 
  

http://www.levenvanuitdedoop.be/
mailto:vorming.gent@ccv.be
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Hoe deel ik via een padlet? 
 

Het werken met de padlet heeft als voordeel dat je zelf kiest hoe je jouw foto’s en materiaal deelt. 
Wellicht is het idee of concept van de padlet nieuw voor jou en wil je een handje geholpen 
worden. Hier vind je een kleine handreiking. 
 

1. Wanneer je surft naar www.levenvanuitdedoop.be kom je terecht op de website van het 
Doopproject. Links zie je een verticale menubalk en rechts enkele tegels. Wanneer je naar 
beneden scrolt zie je in het menu links: “Blog – Leven vanuit de doop” staan. Wanneer je 
hierop klikt, opent er zich een nieuw scherm. Ga nu naar stap twee. 
 

 

 
 
  

http://www.levenvanuitdedoop.be/
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2. Het scherm dat je nu ziet is het startscherm van de padlet. Je ziet op enkele foto’s, citaten, 
documenten, linken… Je kunt ze rustig bekijken, maar ook zelf iets toevoegen. Dit kan door 
rechtsonder op het rode icoontje met een plus te klikken. Ga nu naar stap 3. 

 

 
 

3. Nadat je op het rode icoontje hebt geklikt opent zich een nieuw scherm. Dit ziet er zo uit. 
Ga nu naar stap 4. 
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4. Je kan nu starten met het delen van informatie, foto’s, citaten, impressies …. 
A. Je voegt eerst een onderwerp of titel toe (A) 
B. Vervolgens voeg je een foto, link, filmpje, document, … toe (B) 
C. Ten slotte vertel je kort iets over jouw foto, document, … (C) 

Ga nu naar stap 5 
 

 
 
 

5. Wanneer je alles hebt ingevuld licht het woord “Publish” op. Wanneer je daarop klikt, dan 
verschijnt jouw foto, document, filmpje … op het prikbord! Veel plezier! 

 

 
 
Mocht het je niet lukken of heb je nog extra hulp nodig?  
Dan kan je ons altijd mailen via vorming.gent@ccv.be of bellen op 09 235 78 65. 

A 

C 

B 
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