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Instructie inloggen 
voor het abonnement  ‘Liturgisch jaar – extra bestanden’ 
 
Als je naar onze website (www.samueladvies.nl) gaat, kun je rechtsboven in het scherm klikken op 
‘Inloggen/Registreren’ 

 

 
 
Je komt dan in een pagina zoals hieronder staat: 

 
 
 
  

http://www.samueladvies.nl/
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EERSTE KEER INLOGGEN (er is nog geen account bekend/ingevuld) 
 
Als je voor de eerste keer inlogt dien je je nog met een wachtwoord te registreren. 

• Kies in dat geval voor ‘Registreren’ 
 

 
 

• Vul dan je e-mailadres in èn een wachtwoord dat je zelf kiest. 

• Vink ook het vakje aan: □ Ik ben geen robot 

• En klik daarna op de balk registreren 
 

 
 
Misschien krijg je dan een scherm met fotootjes en een vraag (bijv. ‘vink alle auto’s aan’ of ‘vink alle 
brandkranen aan’.  Klik dan op de fotootjes die bij de vraag passen. 
( Dit is een extra bescherming van onze website tegen hackers). 
 

• Vervolgens kun je inloggen (zie volgende pagina).



3 
 

INLOGGEN 
 

• Je vult je e-mailadres in en het wachtwoord dat je gekozen hebt voor onze website. 

• Vink ook het vakje aan: Vink ook het vakje aan: □ Ik ben geen robot 

• En klik daarna op de balk inloggen 

 

 

Misschien krijg je dan een scherm met fotootjes en een vraag (bijv. ‘vink alle auto’s aan’ of ‘vink alle 
brandkranen aan’.  Klik dan op de fotootjes die bij de vraag passen. 
( Dit is een extra bescherming van onze website tegen hackers) 
 

• Als je het vakje ‘onthoud mij’ aanvinkt, hoef je minder vaak opnieuw in te loggen (dit is wel afhankelijk 
van de instellingen van je computer). 

 
Mocht je het wachtwoord vergeten zijn of  wanneer het inloggen niet lukken:  
klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ 

 
 
Er wordt dan een e-mail naar je toegestuurd met daarin de mogelijkheid een nieuw wachtwoord in te vullen. 
Probeer dan opnieuw in te loggen. 
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BESTANDEN VINDEN (na het inloggen) 
 

• Ga vanuit de Homepagina naar de ‘Komende zondagen’ 
 

 
 
Kies de zondag waar je de bestanden van wilt zien. 

 
 

 
 
Daar zie je dan onderaan elke pagina van elke zondag extra 
bestanden staan. 

□ een kleurplaat van het evangelie van de zondag 
getekend door Laetitia Zink. 

□ de tekst van het evangelie 
□ voorbereiding leiding; een schat aan extra informatie 

per zondag en verwijzingen naar liedjes, extra 
werkjes etc. 

 
 Op sommige zondagen vind je boven de icoontjes nog een 
extra inleiding.  
 
Dit is soms een inleiding op de betreffende liturgische tijd of 
een extra kleurplaatje van bijv. een feest dat volgt in de week 
erna. (Hoog)feesten zijn er als extra aan toegevoegd 
Je kunt dan op deze plaatjes klikken en de bestanden openen 
zich. Deze kun je dan eventueel opslaan op je computer. 
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ZOEKEN NAAR EERDERE ZONDAGEN 
 
Met uw abonnement heb je toegang tot alle extra bestanden van het hele liturgische jaar. 
Wil je de bestanden vinden van een zondag die al geweest is? 
Vul dan de datum van de zondag die je zoekt in de zoekbalk in: 
 
 

 
 
 
Die zondag wordt dan getoond en deze kun je openen en bekijken. 
 

Je abonnement op jaar A en/of B en/of C blijft geldig zodat je over drie jaar (als het weer jaar A, B of 
C is) opnieuw de extra bestanden kunt inzien als je bent ingelogd. 

Printaanwijzing 

Kinderen kleuren graag op A5-formaat is de ervaring. 
Het is mogelijk om de kleurplaat (als ook de andere documenten) op A5 te printen. 
Dit doe je door bij de printopdracht van je printer te kiezen voor "2 pagina's per vel".  
Vaak is dit te vinden onder een knopje "meerdere" of "vergroten/verkleinen". 
 
 
We hopen dat je veel plezier zult hebben van de extra bestanden. 
 
Hartelijke groet, 
van alle vrijwilligers van 

 

 


