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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)  

I n juni 2000 gaf een foto uit 1880 van de Hof 
van Getsem ane aan Ben J. Hilgers het idee 
om de gevonden inform at ie op het web te 
publiceren. "Wat 
deden die 
monniken daar 
en wat is dat 
voor een soort 
kapelletje?" 
Hilgers probeert 
zoveel m ogelij k 
aan de weet te kom en wat op die foto te zien 
is en dat lijkt oneindig door te gaan. 
Kijk mee op: http://getsemane.tripod.com.  

Wat gebeurde er in chronologische volgorde 
rond Pasen? Op zoek naar een kaart je van 
Jeruzalem in de t ij d van Jezus kwam ik 
terecht op de site van bsoft.  
Ergens diep verborgen op deze site staat heel 

wat interessante 
inform at ie over 
de betekenis van 
Pasen en 
Pinksteren.  
Via een link op de 
pagina kun je een 
rode draad door 
de Bijbel volgen 

over de dood van Christus. 
Je vind het allem aal door de volgende 
webgegevens in te tikken:  
www.bsoft.nl/cn/static/archief/pasen.htm.  

De website www.christelijke-kunst.nl

 

is een 
startpagina. Op deze site presenteren 
christen-kunstenaars hun werk. Je kunt b.v. 
op alfabet van 
kunstenaar zoeken. 
Ook is er een apart 
hoekje ingericht 
voor liefhebbers 
van iconen en 
kathedralen. Wie 
hier de link van de 
St . Pieter in Rom e 
aanklikt kr ij gt de 
belangrijkste 
beelden van deze im posante kerk op het 
scherm te zien. 

O ja, voor orgelgekken is de  website 
www.orgelnieuws.nl

  

een hele goeie! schreef 
een broeder uit de gem eente die regelm at ig 
zelf op de orgelbank zit . Liefhebbers genoeg 
denk ik in de gem eente om deze site hier te 
vermelden.  

De website van ons kerkverband is onlangs 
vernieuwd: www.cgk.nl. Nog niet alle 
pagina s zijn beschikbaar. Zo 
m ist bv. nog de pagina van 
het beroepingsnieuws. 
Eerlij k gezegd vind ik de 
opm aak van de nieuwe site 
veel saaier dan de vorige. 
Maar dat is m isschien een 
kwestie van wennen.   

Sinds kort is er een nieuwe christelij ke 
radiozender van start gegaan. Je kunt hem 
beluisteren via de m iddengolf van je radio 
1008 AM of via je intenetaansluit ing. De 
naam van deze nieuwe zender is Groot 
Nieuws Radio. Het radiostat ion r icht zich 
voornam elij k op de gelovige luisteraar. 
Actualiteiten en sociale them a s gaan hand in 
hand m et kerknieuws en geestelij ke 
onderwerpen, steeds afgewisseld m et de 
m ooiste gospelsongs. Maak kennis m et m et 
deze nieuwe zender: 
www.grootnieuwsradio.nl.  

FAVORIETEN VAN DEZE MAAND: 
http://getsemane.tripod.com
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