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SURFEND OVER HET WERELDWIJDE INTERNET KOM IK REGELMATIG WEB-PAGINA S TEGEN WAARVAN IK DENK: 
DIT ZOUDEN ANDEREN OOK MOETEN WETEN 

 
ZIEN 

 
LEZEN. IN DEZE RUBRIEK KUNNEN WE MET ELKAAR DELEN 

WAT ER ZOAL AAN POSITIEVE DINGEN OP HET INTERNET TE VINDEN ZIJN. IK DENK DAN IN DE EERSTE PLAATS 
AAN SITES DIE TE MAKEN HEBBEN MET DE BIJBEL, 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)  

Wie zich nog zou afvragen waarom we ieder 
jaar het kerstfeest vieren kan terecht op de 
website www.waaromkerst.nl. 

Deze gemeenschappelijke site van Agapè, 
Alpha, EO en NBG vertelt het verhaal van 
Jozef en Maria aan de hand van de film The 
Nativity Story . Maria 

 

zo lees ik - is een 
meisje van eenvoudige komaf. Om rond te 
kunnen komen huwen haar vader en haar 
moeder haar uit aan de oudere timmerman 
Jozef. Door een wonder wordt Maria zwanger 
en zo wordt het vertrouwen van Jozef in zijn 
verloofde zwaar op de proef gesteld. 

Iets heel anders: Nadenken over onze uitvaart 
schuiven we het liefst zo ver mogelijk voor ons 
uit. Ik kwam deze waardevolle website 
onverwacht tegen toen ik op zoek was naar de 
symbolische betekenis van kaarsen. 
Met www.uitvaartkompas.nl, een handige site 
van uitvaartverzorger Dela, kun je een 
persoonlijk uitvaartkompas samenstellen. Ook 
is er een kostenmeter die je kunt aanzetten 
zodat je precies kunt uitrekenen wat vandaag 

de dag een uitvaart 
gaat kosten. Het tv-
programma Radar gaf 
onlangs aan dat veel 
nabestaanden na een 
overlijden vaak nog 
een rekening krijgen 
te betalen voor niet-

meeverzekerde kosten. Een lidmaatschap van 
een begrafenisvereniging is niet meer 
voldoende. O ja, en wat die kaarsensymboliek 
betreft: kies op de startpagina >beeldtaal bij 
uitvaarten; daarna >symbolen. 

Op 10 juli 2009 zal het 500 jaar geleden zijn 
dat de reformator Johannes Calvijn geboren 
werd. Calvijn heeft een fundamentele bijdrage 
geleverd aan de Europese ontwikkelingen op 
het gebied van kerk en theologie, maar ook op  

de terreinen van 
cultuur, wetenschap 
en politiek. 
Wereldwijd wordt het 
blijvende belang van 
zijn denken erkend. 
Daarom wordt in 
2009 in alle 
werelddelen uitvoerig 
bij Calvijns leven en 
werken stilgestaan. 
Op de website www.500jaarcalvijn.nl

 

kun je 
lezen wie Calvijn was en welke activiteiten er 
in dit Calvijn-jaar worden georganiseerd. 
Onze hoogleraar kerkgeschiedenis dr. Herman 
J. Selderhuis is nauw bij dit project betrokken. 
Hij schreef 

 

aan de hand van brieven 

 

een 
nieuwe biografie van Calvijn.  

Wie belangstelling heeft voor het Jodendom 
moet beslist eens gaan kijken op de website 
http://bethhamidrash.org. 

Op deze site van het Instituut voor Joodse 
Studies vind je onder de knop >archief maar 
liefst 517 studies die te maken hebben met 
onderwerpen uit de Joodse geschiedenis of 
met het Joodse manier van bijbellezen 
(Midrash). 

Ambtelijk Contact is het 
maandblad voor ouderlingen en 
diakenen in onze kerken. Ook 
voor gewone gemeenteleden 
zijn artikelen uit AC toegankelijk 
geworden. Kijk op de website 
www.ambtelijkcontact.cgk.nl.   
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