Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά
Γραφείο Τμήματος
Λεωφόρος Κηφισίας 77, 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα

Τηλ.: (+30) 210-6197630

Fax: (+30) 210-6198212

5 Απριλίου 2012
ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Θέμα: Αναζήτηση στον Ιστότοπο jw.org για τοποθεσίες και ώρες συναθροίσεων
Αγαπητοί Αδελφοί:
Με χαρά σάς ανακοινώνουμε ότι από τώρα και στο εξής οι ευαγγελιζόμενοι και το κοινό θα
μπορούν να βρίσκουν τις τοποθεσίες και τις ώρες των συναθροίσεων στον Ιστότοπο jw.org. Αρχής γενομένης με την περίοδο της Ανάμνησης του 2013, σε αυτόν τον ιστότοπο θα εμφανίζεται επίσης η τοποθεσία και η ώρα της Ανάμνησης της κάθε εκκλησίας. Σε πολλές χώρες θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα
της προβολής χάρτη και της λήψης οδηγιών για το πώς να φτάσει κανείς στο χώρο της συνάθροισης.
Οι χρήστες του Ίντερνετ θα βρίσκουν τη λειτουργία Αναζήτηση Συναθροίσεων πηγαίνοντας στη
διεύθυνση www.jw.org και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Συναθροίσεις» κάτω από την καρτέλα «Αναζήτηση». Περισσότερες πληροφορίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα βρείτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Βοήθεια» που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης.
Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η νέα λειτουργία θα φανεί πολύ χρήσιμη, καθώς θα σας διευκολύνει να
παρακολουθείτε τις συναθροίσεις όταν επισκέπτεστε άλλες περιοχές ή χώρες. Σας παρακαλούμε να δεχτείτε τη θερμή Χριστιανική μας αγάπη και τους χαιρετισμούς μας.
Οι αδελφοί σας,

Κοινοποίηση: Επιτροπές Αιθουσών Συνελεύσεων
Επιτροπές Προσέγγισης Νοσοκομείων
Επιτροπές Συνελεύσεων Περιφερείας
Περιοδεύοντες Επισκόπους
Περιφερειακές Επιτροπές Οικοδόμησης
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ΥΓ. Προς το πρεσβυτέριο:
Στην επόμενη Συνάθροιση Υπηρεσίας, σας παρακαλούμε να διευθετήσετε να ανακοινωθεί στην
εκκλησία ότι μια επιστολή σχετικά με το παραπάνω θέμα έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.
Για κάποιο διάστημα, αυτή η λειτουργία του Ιστότοπου jw.org ήταν διαθέσιμη μόνο σε όσους χρήστες
είχαν το ρόλο Αναζήτηση Συναθροίσεων. Από εδώ και στο εξής δεν θα είναι απαραίτητη η σύνδεση με
λογαριασμό χρήστη στον Ιστότοπο jw.org για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις συναθροίσεις των
εκκλησιών. Ωστόσο, οι πληροφορίες για τις συναθροίσεις ορισμένων εκκλησιών δεν θα είναι διαθέσιμες
στο κοινό. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος Αναζήτηση Συναθροίσεων μετονομάζεται σε «Αναζήτηση Επιπρόσθετων Χώρων Συναθροίσεων». Μόνο οι χρήστες που θα έχουν το ρόλο Αναζήτηση Επιπρόσθετων Χώρων
Συναθροίσεων θα μπορούν κατόπιν σύνδεσης να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες οι οποίες
δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό. Αυτός ο ρόλος θα δίνεται μόνο σε διακονικούς υπηρέτες και πρεσβυτέρους που έχουν λογαριασμό στον Ιστότοπο jw.org. Ο ρόλος Αναζήτηση Επιπρόσθετων Χώρων Συναθροίσεων έχει δοθεί αυτόματα σε όλους τους χρήστες του Ιστότοπου jw.org που είχαν ήδη το ρόλο Αναζήτηση Συναθροίσεων.

