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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)

Voorlopig zal dit de laatste Webtips zijn. Ik ben door
mijn voorraadje tips heen. Dank aan iedereen die
mij zijn favorite site(s) heeft toegestuurd. Helaas
was m.i. niet elke site geschikt om in dit CGKgemeenteblad te vermelden.
Wie alle Webtips nog eens wil bekijken kan terecht
op mijn eigen website: www.dsjkc.nl.

Soms kun je je nog een woord of een halve zin van
een lied of een psalm herinneren. Maar hoe kom je
aan de volledige tekst van een lied? Op de site:
www.juichtaarde.nl kun je aan de hand van
trefwoorden, bijbelteksten en namen op zoek gaan
naar liederen. Ook kun je hier terecht voor
bladmuziek en artikelen met achtergrondinformatie
over liederen. Wist u dat een muis de oorzaak is
van het ontstaan van het bekende kerstlied Stille
Nacht?
Sjouke
van
der
Meulen
(kerkelijk
werker) en Ieme
Rein van der Velde
(maatschappelijk
werker) zijn een
website begonnen
over
internetpastoraat. Naast informatie over christelijke
hulpverlening kun je via een e-mail pastorale hulp
en advies vragen voor je geloofsvragen en
moeilijkheden. Je vragen worden uiteraard
vertrouwelijk door beide broeders behandeld:
www.internetpastoraat.nl.

Wie belangstelling heeft
voor de oudvaders van de
Nadere Reformatie moet
eens kijken op de website
van evangelist Daniël Jan
Kleen (Geref. Gemeente
te Katwijk):
www.dewoesteweg.nl.
Naast preken, citaten en
artikelen vond ik er ook
de bekende poster van
John Bunyan van de
brede en de smalle weg.
Ook de indrukwekkende
schilderijen uit de Rembrandt-Bijbel kun je hier op je
beeldscherm bekijken.

41 Eenvoudige christelijke computerspelletjes voor
kinderen? Je kunt ze
vinden op de website
www.bijbelspel.nl.
Games, puzzels en
quizzen kun je hier
spelen. Verhalen en
kleurplaten kun je er
downloaden. En ook
e-cards kun je vanaf deze site naar je vrienden en
vriendinnen versturen.

Tenslotte
nog
een
overzichtspagina
verwijzingen naar allerlei handige websites is:
http://geloof.verzamelgids.nl

FAVORIETEN VAN DEZE MAAND:
Op de website www.bijbelarchief.nl staan maar liefst
1274 artikelen die met bijbelse onderwerpen
hebben te maken. Ik vermoed dat de site is opgezet
door leden (fam. Brinkman) van de Vergadering van
Gelovigen omdat er verwezen wordt naar artikelen
van Darby. Al met al een rijke schat aan
achtergrondinformatie
voor
je
persoonlijke
bijbelstudie.
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