Historie
Notities over de historie van
Christipedia.NL. Christipedia is
een sociaal medium, waarbij
op afstand wordt
samengewerkt aan artikelen.
We bouwen op elkaars
schrijfsels voort. Christipedia
maakt uiteraard een
ontwikkeling door; die wordt
op deze pagina bijgehouden.
Momenteel telt Christipedia
ongeveer 98 medeschrijvers/
medewerkers en 3487
webpagina's.

Historie
Van recent naar oud:
Okt. 2013:
Youtube-kanaal geopend. De
video's dienen ter illustratie
van onderwerpen op
Christipedia.nl
Sept. 2013:
Pinterest-account voor
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Christipedia: http://www.pinterest.com/christipedia/. Op Pinterest.com kan men afbeeldingen
verzamelen als op een prikbord. De afbeeldingen van Christipedia dienen ter illustratie van onderwerpen.
Juli 2013:
Upgrade van de wikisoftware (Mindtouch Core) naar versie 10.1.4 .
Aug. 2012:
Christipedia verhuist naar een nieuwe centrale computer.
1 nov. 2011:
Christipedia stapt over van de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie naar de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 licentie. Reden: voorkomen van commercieel misbruik en
vergemakkelijken van wederzijds gebruik van informatie tussen Christipedia en Wikipedia.
Juli 2011:
Kort artikel 'Zakbijbelbond op Christipedia' in de gebeds- en nieuwsbrief van de Zakbijbelbond, 92 jaargang
nr. 2 - juli 2011.
31 juli 2011:
Inmiddels is van vrijwel alle bijbelboeken een inleiding geschreven. Vooral André Wisse heeft hieraan
bijdragen.
23 juli 2011:
1000ste pagina is toegevoegd: artikel over Annas.
18 juni 2011:
Facebook-pagina voor Christipedia aangemaakt:
http://www.facebook.com/Christipedia
14 april 2011:
Twitter-account voor Christipedia aangemaakt: Twitter.com/Christipedia
4 april 2011:
Als proef zijn alle functies van tekstbewerking vrijgegeven. Aanleiding was de behoefte om subscript (bijv.
de 2 in H2O) of superscript (bijv. de 2 in m2) toe kunnen te passen.
December 2010 / Januari 2011:
Christipedia.nl verhuist naar een nieuwe server (computer), waardoor de snelheid toeneemt. De artikelen
krijgen een nieuw internetadres: in plaats van christipedia.wik.is het eigen www.christipedia.nl in het adres
van een pagina opgenomen, bijvoorbeeld http://www.christipedia.nl/Historie. Door een upgrade van de
software zijn het gebruiksgemak en de mogelijkheden toegenomen.
Juli 2009:
Christipedia adopteert de internationale Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie en bepaalt hiermee
hoe de inhoud van artikelen door anderen gebruikt mag worden.
Mei 2009:
Kort artikel in de omroepgids Visie van de Evangelische Omroep.

Historie

2

Historie
April 2009:
Een ingezonden nieuwsbericht op Alpha-Online.nl geeft journalisten aanleiding tot vraaggesprekken en
artikelen.
Vraaggesprek in een nieuwsprogramma van GrootNieuwsRadio (1008 AM);
Vraaggesprek met en artikel in dagblad De Pers (blz. 4, 1e kolom links);
Vraaggesprek in een radio-uitzending van Radio Nederland Wereldomroep;
Vraaggesprek met en artikel in Nederlands Dagblad;
Artikel op KatholiekNederland.nl, herhaald in artikel op IKONrtv.nl.
December 2008:
Christipedia.nl wordt opgericht door Kees Langeveld, medewerker informatisering bij een
overheidsinstelling en oud-docent. De eerste artikelen zijn geplaatst, de eerste medewerker is
ingeschreven.

Voetnoten
De foto toont blinde atleten en is genomen tussen 1910 en 1915 in de VS. De tekst bovenaan de foto is
geschreven door een blinde. De foto drukt voor ons doel uit: samenwerking en bouwen op elkaars
bijdragen.
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