WEBTIPS - 4
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)

Een paar keer per jaar verschijnt het blad
Vrede over Israël . Het blad, dat een uitgave is
van ons deputaatschap Kerk en Israël, wordt
aan alle gezinnen van ons kerkverband
toegezonden. Maar wist je dat je ook op
internet dit deputaatschap terug kunt vinden?

Op de website www.kerkenisrael.nl. is veel
informatie te vinden over het Jodendom. Wil je
meer weten over Joodse gebruiken, Joodse
feesten en over Hebreeuwse woorden dan
moet je beslist hier eens gaan kijken. Ook voor
oude nummers van Vrede over Israël kun je
hier terecht.

Sinds september 2003 is EB-onderwijs actief
met het bedenken en maken van materialen
die mensen kunnen gebruiken bij het werken
over de Bijbel met kinderen. Je vindt hier
werkboekjes, puzzels, spellen, kleurplaten,
woordzoekers, ecards e.d.

Ik werd op deze site www.ebonderwijs.nl attent
gemaakt door één van de leidsters van de
Zondagsschool. Zij maakt regelmatig dankbaar
gebruik van het materiaal dat wordt
aangeboden als zij een les moet voorbereiden.
Bedankt voor deze tip evenals de volgende!

Wie een kleurplaat bij een bijbelse
geschiedenis zoekt kan ook eens kijken op de
website van de Geref. Kerk Vrijgemaakt van
Apeldoorn-Zuid: www.gkvapeldoornzuid.nl.

Vlak voor de zomervakantie heeft de
gemeente
van
de
Morgensterkerk
www.leeuwarden.gkv.nl
een
beroep
uitgebracht op ds. Jos Douma van Haarlem.
Over het beroep schrijft ds. Douma heel open
op zijn weblog http://blog.josdouma.nl.
Ds. Douma heeft een passie voor preken en
onlangs is er een dagboek
van zijn hand uitgegeven:
Tijd met Jezus, 366
dagenboek.
Dankbaar
maakt ds. Douma gebruik
van de mogelijkheden van
het internet. Hij beheert
verschillende websites die allemaal te
benaderen zijn via www.josdouma.nl.
Jammer dat hij voor het beroep van
Leeuwarden heeft moeten bedanken.
(In Haarlem is ds. Jos Douma korte tijd een
collega en overbuurman geweest.)

Binnenkort start er in onze gemeente weer een
Alpha-cursus. Op de landelijke website

www.alpha-cursus.nl
kun
je
allerlei
achtergrond informatie vinden. Er zijn
tegenwoordig
ook
cursussen
voor
verschillende
doelgroepen
en
vervolgcursussen. Inmiddels hebben al heel wat
gemeenteleden een Alpha-cursus mogen
volgen tot verdieping en verrijking van hun
geloofsleven.

Favorieten van deze maand:

Onder de knop jeugd zie je kleurplaten staan.
Niet alle tekeningen vind ik even geslaagd,
maar wie weet is er iets bij wat je zou kunnen
gebruiken.
Overigens zijn er onder dezelfde knop jeugd
heel wat verwijzingen te vinden naar leuke
websites voor kinderen en jongeren.
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