▄▀ Wijzigingen: wat is nieuw?

Wat is...

...nieuw?

Actualisatie: Conferentie Delden november 2019

Foto's toegevoegd --> Fotoalbum : hiervoor is een inlog nodig.
tijdens conferentie 2019
toegevoegd -->
Video's
:
hiervoor is een inlog nodig.

Video's van samenzang

✍
Voor geluidsopnames:
audio (MP3-bestanden)
08 en 12 december 2019

Conferentie Delden november 2020
Uitnodiging / programma toegevoegd

18 november 2019

Seminar Delden april 2020
Uitnodiging / programma toegevoegd

14 november 2019

Jeugdblad 'Volg Mij!'
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Aanpassingen blad Volg Mij! zal met ingang van 2020 gratis gaan worden. . Tekst aangepast
en link.
06
november 2019

Actualisatie: Conferentie Delden november 2018
Foto's nu ook toegevoegd. Fotoalbum . Hiervoor is een inlog nodig.

✍ Voor geluidsopnames: audio (MP3-bestanden)
01 september 2019

Conferentie Delden november 2019

Programma toegevoegd.

10 augustus 2019

Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’
Financieel overzicht ANBI toegevoegd.

22 juni 2019

Conferentie Delden 2019
Onderwerp toegevoegd. 22 juni 2019

Seminar Delden april 2019
Uitnodiging / programma toegevoegd

10 januari 2019

Tekst en menu van seminar en Bijbelstudieconferentie aangepast en nieuwe data 2019
toegevoegd
12 januari 2019
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Conferentie Delden november 2018
Video toegevoegd: video
2018

✍ alleen toegankelijk na aanmelding! .

30 november

Geluidsopnames "Christus gezien in de offers: het schuldoffer" (MP3) toegevoegd: audio
(MP3-bestanden)

Geen wachtwoord nodig. 29 november 2018

Foto's NIET toegevoegd. Fotoalbum
Hiervoor is een inlog nodig. 29 november 2018

Privacyverklaring (nog verbeteren)
Update: contactformulier is uitgeschakeld. 14 november 2018

Privacyverklaring (nog verbeteren) toegevoegd op basis van https://veiliginternetten.nl/privacyv
erklaring
, want
persoonsgegevens worden gevraagd in contactformulier
31 juli 2018

Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’
Financieel overzicht ANBI toegevoegd.

juli 2018

Activiteitenverslag ANBI toegevoegd. 14 juli 2018
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Stichting CJBW en ANBI
Geluidsopnames "Christus gezien in de offers: het zondoffer" (MP3) toegevoegd: audio
(MP3-bestanden)

Geen wachtwoord nodig. 20 december 2016

Seminar Delden april 2018
Foto's geplaatst: foto's seminar Delden april 2018

Hiervoor is een inlog nodig.

25 april 2018.

Fotoweergave gewijzigd voor alle foto's ( fotoalbum gewijzigd bij detailweergave van
"Thickbox3" naar
"Slimbox" ).

Opnames MP3 geplaatst donderdag 5 april 2018.

Conferentie Delden november 2017
UPDATE: 16 december 2017
Foto's zijn nu wel te downloaden ( fotoalbum gewijzigd bij detailweergave van "Slimbox" naar
"Thickbox3").
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Uitnodiging toegevoegd Bijbelstudieconferentie en seminars D.V.
2018 en verder
05 en 09 december 2017

Bijbelstudieweekend / Bijbelstudieconferentie Delden

Seminar voor iedereen niet in Rijssen maar Delden 2018

Conferentie Delden november 2017
Geluidsopnames "Christus gezien in de offers: het zondoffer" (MP3) toegevoegd: audio
(MP3-bestanden)

Geen wachtwoord nodig. 26 november 2017

Flash Video (FLV) toegevoegd: video
Hiervoor is een inlog nodig. 19 november 2017

Foto's toegevoegd. Fotoalbum
Hiervoor is een inlog nodig. 19 november 2017

Video Bijbelstudieconferenties
10 september 2017
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✓ Probleem opgelost met FLV-bestanden: Bijbelstudieweekend / Bijbelstudieconferentie
Delden
✍ alleen toegankelijk na aanmelding!

Algemeen
Voor tienerkampen: website http://www.komtienerkampen.nl

Voor Bijbelstudie / jongerenseminar fotoalbum is een inlog nodig.
Vraag via de pagina contact de juiste informatie. Hint: de algemene gebruikersnaam is:
conferentie.

Seminar Rijssen 2017
UPDATE : alle foto's zijn nu zichtbaar: probleem met weergave in fotoalbum moet
verholpen zijn
(09 mei 2017)

UPDATE : Alle MP3-bestanden toegevoegd: Bijbelstudie jongerenseminar: MP3 - bestanden
14-17 april 2017 in
Rijssen
06 mei 2017

Toegevoegd: fotoalbum 14-17 april 2017 in Rijssen
mei 2017

Hiervoor is een inlog nodig.

05
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Toegevoegd: fotoalbum 25-28 maart 2016 in Rijssen Hiervoor is een inlog nodig.
was lange tijd geblokkeerd)
05 mei 2017

(Upload

Toegevoegd maar nog niet compleet (upload is nog was beperkt): Bijbelstudie
jongerenseminar: MP3 - bestanden
14-17 april 2017 in
Rijssen
05 mei 2017

Conferentie Delden 2017
Uitnodiging toegevoegd: zowel Nederlands als Duits. 05 mei 2017

Direct naar aankondiging van komende Bijbelstudieconferenties - als de Heere wil en wij leven .

Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’
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ANBI-status toegekend: tekst aangepast. 18 april 2017

Seminar Rijssen 2017
Toegevoegd: uitnodiging D.V. 14-17 april 2017 in Rijssen

23 februari 2017

Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’
Menu-onderdeel en pagina toegevoegd. 23 december 2016

Conferentie Delden november 2016
Flash Video (FLV) toegevoegd: video
Hiervoor is een inlog nodig. 16 december 2016

Audio (MP3) toegevoegd: Audio (MP3)
2 december 2016
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Foto's toegevoegd. Fotoalbum
Hiervoor is een inlog nodig. 29 november 2016

Uitnodigingen zowel Nederlands als Duits .

18-20 november 2016
Thema 'Christus in de offers'.

Seminar Rijssen maart 2016
Laatste geluidsopnames (Romeinen 16) van maandag 28 maart 2016 zijn gepubliceerd op Bijb
elstudie jongerenseminar
.

27 april 2016

Gewijzigde datum en locatie: seminar voor intensieve
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Bijbelstudie voor iedereen
D.V. 1 - 3 juli 2016 en 20 - 22 januari 2017

14 april 2016

Seminar Rijssen maart 2016
Geluidsopnames zijn gepubliceerd op Bijbelstudie jongerenseminar .

05 april 2016

Nieuwe website KOM! Tienerkampen
Nieuwe website gepubliceerd voor de KOM! Tienerkampen. Bezoek deze nieuwe site via deze
link KOM! Tienerkampen .

07 maart 2016

Foto's seminar Ermelo januari 2016
Enkele foto's toegevoegd: Fotoalbum
Hiervoor is een inlog nodig.
23 februari 2016

Seminar Ermelo mei 2016
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Data en uitnodiging toegevoegd.

05 februari 2016

Seminar Rijssen 2016
Data en uitnodiging toegevoegd.

18 december 2015

Conferentie Delden 2015
• Bijbelstudieconferentie - audio Alle bestanden zijn (verkleind) geplaatst onderaan de pagina.
26 november 2015

129 foto's toegevoegd. fotoalbum conferentie Delden 2015
Hiervoor is een inlog nodig. 22 november 2015

Conferentie Delden 2014
• Bijbelstudieconferentie - audio
gebruikersnaam (22-11-2015).

Het is niet meer nodig om u aan te melden met een

22 november 2015
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KOM! Tienerkampen 2016
Aanmeldformulier toegevoegd. 15 oktober 2015

Datum gewijzigd en kampfolder toegevoegd. 09 oktober 2015

KOM! Tienerkampen » Jongenskamp 2015
Foto's toegevoegd van het zwemmen van de jongste groep: fotoalbum KOM! Tienerkampen »
Jongenskamp juli 2015
Hiervoor is een inlog nodig.
12 september 2015

Foto's toegevoegd: fotoalbum KOM! Tienerkampen » Jongenskamp juli 2015 Hiervoor is een
inlog nodig.
25
augustus 2015

Seminar april 2015
Foto's toegevoegd: fotoalbum seminar april 2015 Hiervoor is een inlog nodig. 05 juli 2015

Nieuw menu-item toegevoegd
Jeugdblad : verschijnt vanaf 2015. 18 december 2014

Conferentie november 2014: audio
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Toegevoegd "Het ontstaan van de Bijbelse canon" [A. Remmers]. Het is niet meer nodig om u
aan te melden met een
gebr
uikersnaam (22-11-2015)
.
MP3-bestand staat onderaan de lijst.
11 december 2014

Seminar en conferentie 2014
Verwijzing naar aankondigingen aangepast van seminar en Bijbelstudieconferentie.
Afzonderlijke pagina voor data.
07 december 2014

Conferentie
Foto's toegevoegd: fotoalbum conferentie Delden 2014

Presentatie en samenvatting toegevoegd . Het is niet meer nodig om u aan te melden met
een
gebruikersnaam (22-11-2015) .

21 november 2014

Opnames toegevoegd: MP3-bestanden . Het is niet meer nodig om u aan te melden met een
gebruikersnaam (22-11-2015).
18 november 2014
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Conferentie 2014
Data voor komende conferentie / Bijbelstudieweekend gepubliceerd.
25 oktober 2014

KOM! Tienerkampen 2014 ( foto's ) aanvulling
Alle foto's van jongenskamp geplaatst.
31 augustus 2014

Beschikbare foto's van meidenkamp geplaatst.
28 augustus 2014

Eerste foto's van tienerkampen 2014 geplaatst (inlog vereist).
18 augustus 2014

Heb jij / hebt u een inlog nodig? Stuur dan een bericht via de contactpagina .

KOM! Tienerkampen

Data voor 2015 en aanmeldingsformulier toegevoegd. Open dit agenda-item om het op te
slaan in de eigen agenda.
17 augustus 2014.
Informatie-brochure toegevoegd.
21 augustus 2014.

Bijbelstudieweekend november 2014
Toegevoegd: Uitnodiging Bijbelconferentie Twente november 2014
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Seminar Rijssen van 19 t/m 21 april 2014:

Foto's van seminar zijn geplaatst in de fotoalbum (vrijdag 25 april 2014) .
Presentatie en samenvattingen zijn toegevoegd: 3 PDF-bestanden (donderdag 24 april 2014)
, aanvulling met 2 PDF-bestanden
(vrijdag 2 mei 2014).
Video's van seminar toegevoegd (vrijdag 2 mei 2014).
Audio (MP3) werkt (via plugin MP3 browser: maandag 5 mei 2014).
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