WEB-TIPS (juni 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)

De eerste webtip van deze maand is de site van ons
eigen kerkverband: www.cgk.nl. Wil je weten waar
de
Christelijke
Gereformeerde
Kerken voor
staan, hoe ons
kerkverband in
elkaar
steekt, of wil je
op
de
hoogte blijven
van
het
beroepingswerk
het is hier
allemaal te vinden.
Maar ga als je tijd hebt - eens wat dieper zoeken
op deze website. Onder het kopje evangelisatie kom
je bijvoorbeeld een hele reeks interessante artikelen
tegen. En onze Hetty Bloem vind je terug onder het
kopje zendings- en missionaire werkers. Voordat je
het weet ben je zomaar een uur online op deze site.

Een gemeentelid maakte mij
attent op de site van schilderes
en predikantsvrouw Anneke
Kaai. De inspiratie voor haar
werk vindt zij in de Bijbel en in
thema s die daaraan verwant
zijn. In haar schilderwerken
toont zij haar geloofsbeleving
en emoties die deze thema s
teweeg brengen. Op haar site
www.annekekaai.nl vind je
allerlei informatie over de door
haar gemaakte werken die niet alleen geëxposeerd
worden maar ook in prachtige boeken worden
uitgegeven.

Wanneer je als gespreksgroep op zoek bent naar
geschikt materiaal voor het komende seizoen kijk
dan eens op www.bijbelstudiebond.nl. Tik bij zoeken
in:
gemeenteschetsen.
De
gereformeerd
vrijgemaakte bijbelstudiebond wil bijbelstudie
stimuleren een geeft naast een maandblad een
reeks met boekjes uit in de serie: Bijbel en kerk
(uitgeverij De Vuurbaak).

Voor bijbelstudie kun je ook terecht op de site van
het centrum voor bijbelonderzoek, beter bekend als
de studiebijbel : www2..studiebijbel.nl. Ga maar
eens kijken onder de knop artikelen . Je vindt er
een indrukwekkende reeks van bijbelartikelen. Ook
als je voor de JV een onderwerp zoekt kun je hier
uitstekend terecht.

Door een ernstige ziekte en de beperkingen die dat
bij hem achterliet heeft ds. Jo Dol uit Valthermond
vervroegd emeritaat moeten aanvragen. Hij kan
weliswaar niet meer werken maar in een langzaam
tempo ziet hij nog kans om regelmatig (twee keer
per maand) een preek of een meditatie op zijn
weblog te plaatsen. Zijn rijk geïllustreerde Preken
uit de mond
zijn te vinden op: www.
prekenuitdemond.blogspot.com. Ds. Dol hoopt dat
zijn (mini)preken uit de (Valther)mond voor anderen
tot een zegen mogen zijn. In mei las ik op zijn site:
Jezus in de hemel, wat koop je daarvoor? en
Moederdag!, omdat ze het waard is.

In ieder gezin is er wel een doos met LEGOsteentjes te vinden. Daar kun je niet alleen
prachtige gebouwen en voertuigen mee bouwen. Je
kunt er ook bijbelverhalen mee uitbeelden. Kijk
maar eens op: www.bricktestament.com.
Rev. Brendan Powel Smith heeft heel veel
bijbelverhalen met LEGO-minifigs uitgebeeld. Op 1
juni zijn er weer 36
foto s
over
Handelingen
toegevoegd.
Wereldwijd gebruiken
heel wat kerken zijn
bricktestament op de
een
of
andere
manier.
Het is een geweldig knappe prestatie om met LEGO
de bijbelverhalen in beeld te kunnen brengen. Niet
alle verhalen vindt ik even smaakvol uitgebeeld.
Een kijkwijzer geeft aan wat u samen met uw
kinderen beter wel of niet kunt zien.
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