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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)

Leest u wekelijks het Kerkblad van het
Noorden? Dan bent u goed geïnformeerd over
wat er zoal in de gemeenten in het Noorden
aan de hand is.
Maar wist u dat het KvhN ook een eigen
website heeft? Hier kunt u artikelen,
boekbesprekingen, commentaren en verslagen
opvragen die de afgelopen zeven! jaren in het
KvhN hebben gestaan. Ook de jongerenpagina
Presto heeft hier een eigen archief. Dus surf
eens naar:: www.kerkbladvoorhetnoorden.nl.

Eigenlijk zouden we als gemeente veel meer
moeten doen aan PR denk ik vaak. Want het
is
toch
geweldig
hoeveel activiteiten er
elke
week
weer
worden
georganiseerd voor
jong en oud.
Op de site Idee-enkerk vond ik tips en aanwijzingen om je
activiteit(en) goed bekend te maken. Je treft
hier o.a. een uitgewerkt PR-draaiboek aan:
www.idee-en-kerk.nl.
De
website
Idee-en-kerk
wil
een
ontmoetingsplaats
zijn
voor
gelovigen,
kerkleden en parochianen die gebruik willen
maken van elkaars ideeën en ervaringen in het
kerkenwerk. Het is een initiatief van stichting
Leve de kerk en de NCRV.

Het Bijbels Museum in Amsterdam bezit een
unieke
collectie
van
tempelmodellen.
Wereldberoemd is
het model van de
tabernakel, gemaakt
in opdracht van ds
Leendert Schouten.
Voor deze 19de
eeuwse
reconstructie
van
het
verplaatsbare
heiligdom dat de Israëlieten bouwden nadat ze
uit Egypte waren weggetrokken, is zoveel

mogelijk gebruik gemaakt van de materialen
die in de bijbel worden genoemd. Zo zijn de
dekkleden vervaardigd van geitenhaar dat
Schouten speciaal uit Syrië liet overkomen en
was het zand in de voorhof afkomstig uit de
Sinai-woestijn.
Je hoeft voor een bezoek aan het Bijbels
Museum niet helemaal naar Amsterdam af te
reizen. Vanaf de startpagina kun je een
prachtige
virtuele
rondleiding
maken:
www.bijbelsmuseum.nl.

Iets heel anders: 1 op de 6 jongeren! krijgt te
maken met psychische problemen. Het kan
gaan om iemand uit je buurt of uit je klas, uit
jouw gezin, of misschien ben jij het zelf wel.
Op www.mindguide.nl lees je van alles over
psychische problemen.
Ben je tussen de 16 en 25 jaar dan kun je hier
online de cursus Grip op je dip volgen.
Mindguide is de jongerensite van Eleos
(vroeger: Gliagg De Poort ): www.eleos.nl.

Misschien weet u dat ons gemeentelid Sjouke
van der Meulen als kerkelijk werker is
verbonden aan de CGK van Drachten
(deeltijdbaan). Daarnaast werkt Sjouke als
verpleegkundige bij Thuiszorg Het Friese
Land .
Wie belangstelling heeft over wat zijn werk als
kerkelijk werker in houdt en hoe hij pastoraat
en gezondheidszorg met elkaar combineert
kan terecht op zijn eigen website: www.
kerkelijkwerker.com.
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