
WEBTIPS 

 
1 (april 2007)  

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)   

In een vorige Lichtkegel werd al verwezen naar 
de nieuwe website van het Nederlands   

Bijbelgenootschap:  www.rondomdebijbel.nl

  

De site wil heldere en verantwoorde informatie 
geven over het ontstaan en de geschiedenis 
van de Bijbel, over de verschillende 
bijbelboeken en over de tijd van de Bijbel. Wie 
zijn catechisatiekennis wil opfrissen kan hier 
uitstekend terecht.   

Voor kinderen vanaf 8 jaar heeft het NBG 
sinds kort een eigen site: www.surfbijbel.nl

 

Je vind er 
interactieve 
bijbelverhalen 
over 
Abraham, 
Jozef, 
gelijkenissen, 
Kerst en 
Pasen. Al 
surfend door 
een bijbelverhaal kom je onderweg vragen 
tegen die je kunt beantwoorden. Je kunt er 
punten scoren, een spel spelen en 
bijvoorbeeld e-cards versturen.   

Wel eens gekeken op de website van onze 
eigen gemeente: www.cgkleeuwarden.nl

 

Heel veel informatie kun je hier terug vinden. 
Ook een link naar de kerkradio. Mocht je een 
dienst gemist hebben dan kun je die hier 
alsnog beluisteren. Sla hem op bij je 
favorieten!       

Markt met een Missie is een christelijke  
marktplaats voor goede doelen: 
www.mmem.nl De opbrengst van alles wat hier 
wordt aangeboden komt ten goede aan de 

Alpha Cursus, Evangelisch Begeleidings 
Centrum, Operatie Mobilisatie, Stichting 
Voorkom en Woord en Daad.  

   

Tenslotte kan ik het niet laten om mijn eigen 
website te noemen: www.dsjkc.nl. Hier ben ik 
onlangs begonnen om bijbelstudies, preken en 
andere zaken die ik de afgelopen jaren heb 
geschreven op het internet te plaatsen. Zo zijn 
ze voor een breed publiek toegankelijk. Het 
aanbod is nu nog gering maar voor wie 
bijvoorbeeld nog eens een preek van mij wil 
lezen is er volop keus.  

  

Favorieten van deze maand:  

www.rondomdebijbel.nl 
www.surfbijbel.nl 
www.cgkleeuwarden.nl   
www.mmem.nl   
www.dsjkc.nl 
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