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SURFEND OVER HET WERELDWI JDE I NTERNET KOM I K REGELMATI G WEB-PAGI NA S TEGEN WAARVAN I K 
DENK: DI T ZOUDEN ANDEREN OOK MOETEN WETEN 

 
ZI EN 

 
LEZEN. I N DEZE RUBRI EK KUNNEN WE MET 

ELKAAR DELEN WAT ER ZOAL AAN POSI TI EVE DI NGEN OP HET I NTERNET TE VI NDEN ZI JN. I K DENK DAN I N 
DE EERSTE PLAATS AAN SI TES DI E TE MAKEN HEBBEN MET DE BI JBEL, KERK, GELOOFSOPBOUW E.D. GRAAG 
HOOR IK VAN U EN VAN JOU WAT JE FAVORIETE SITES ZIJN. LAAT HET MIJ WETEN VIA: dsjkc@tiscali.nl.         

   ds. Jan K.C. Kronenberg (www.dsjkc.nl)  

40 dagen: Feest van genade is een 
verdiepend gem eenteproject , waarin je als 
gem eente wordt st ilgezet bij het wonder van 
Gods genade. Zes weken lang laat je als 
gemeente even al het andere rusten en ga je 
sam en op ontdekkingstocht naar de drij fveer 
van het -  missionair -  gemeente-zijn. 
De start van het Feest van genade in onze 
gem eente was op zondag 6 april. De 
feestelij ke afsluit ing is D.V. op zondag 18 
m ei. Alle achtergrondinform at ie over dit 
gem eenteproject vind je op de site: 
www.ebmedia.nl/feestvangenade.  

Willem de Vink is bekend geworden door het 
stripproject Jezus Messias. I nm iddels is zij n 
st r ip over het leven van Jezus in 35 talen 
verschenen. (Ruurd Walinga heeft de teksten 
inmiddels ook in het Fries vertaald.) 
Maar Willem doet m eer dan tekenen van 
st r ips, cartoons en tekeningen. Hij schrij ft 
ook artikelen, verhalen, liedjes en boeken. En 
daarnaast houdt hij regelmatig spreekbeurten 
overal in ons land. Wie m eer wil weten over 
Willem s werk kan terecht op zijn website: 
www.willemdevink.nl

 

of op zijn weblog: 
willemdevink.web.log.nl (tip gemeentelid).  

Sinds de lente van 2002 
werkt het team van 
Psalm en voor Nu aan een 
nieuwe psalm berijm ing. 
Een berijm ing in 
hedendaags Nederlands, 
op nieuwe m elodieën in 

de brede t radit ie van de m oderne populaire 
m uziek. I nm iddels zij n er 4 CD s uitgebracht . 
Op de website www.psalmenvoornu.nl

 

(een 
onderdeel van Boekencent rum ) kun je 
m uziekfragm enten horen en psalm teksten 
lezen. Wie de concert tour wil m eem aken: 
zaterdag 17 m ei in de Stadsparkkerk te 
Groningen is er een muzikale uitvoering. 

Bert Loonst ra is christelij k gereform eerd 
predikant te Em m eloord m et een eigen 

theologisch logboek. Hier 
vind je o.a. zij n weblog, 
m editat ieve teksten en een 
indrukwekkende lij st van al 
zij n publicat ies. Bert heeft 
niet alleen theologie 
gestudeerd m aar is ook cum 
laude afgestudeerd in het vak 
psychologie. Wie m eer wil 

weten surft naar: www.bertloonstra.nl.  

We kregen een paasgroet afkom st ig van de 
website www.christelijke-ecards.nl.

 

Marc en Corine willen je op hun site door 
m iddel van een aantal 
video s ervan 
overtuigen dat God 
bestaat . Als je de 
knoppen Ga ik naar de 
hem el? en Hoe terug 
naar God? aanklikt 
kom je bij een 10 
Geboden- test. Ook kun 
je aantal aardige e-cards versturen zoals de 
bekende parelkaart .    

Ars Pro Deo is de website waarop christen -
kunstenaars van de CNV-bond zich 
presenteren: www.arsprodeo.nl. 
Klik op de knop kunstenaars en ga op zoek 
naar Jellie Bergsm a. Hier zie je de vier 
schilderijen die zij vorig jaar maakte n.a.v. de 
eerste vier Zaligsprekingen (Matth. 5:3-6).   
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