WEBTIPS - 6
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 website bouwen
die er bovendien ook
nog professioneel uitziet
doe je niet eventjes. Na
lang gezwoeg is eindelijk
de nieuwe site van de
Stichting
Venda
op
internet
toegankelijk
geworden. Het is een
prachtige site geworden.
Compliment!
Zeven jongeren
Daniël, Henk, Henk, Hester,
Marieke, Pepijn en Roelfke die in de zomer van
2006 naar Venda zijn geweest, vertellen hier over
hun belevenissen in dit prachtige land. Ook zijn er
foto s en filmpjes van het werk dat zij daar hebben
gedaan en de uitstapjes die zij hebben gemaakt. Ga
beslist eens kijken, misschien word je zelf
enthousiast voor een volgende reis naar Venda
(Zuid-Afrika): www.stichtingvenda.nl

De tweede EO-site is www.eo.nl/overjezus. Hier
kom je onderwerpen tegen als: Wie is Jezus? De
Heilige Geest en mijn leven. Het kwaad en Gods
hulp. Verrassend vond ik om tussen de Inspirerende
christenen als: Moeder Teresa, Dietrich Bonhoeffer,
Thomas à Kempis, Benedictus XVI de naam van
onze prof. dr. J.P. Versteeg tegen te komen.

Wanneer je trouwens www.overjezus.nl intikt kom je
op de website van Agapè-Nederland. Wil je meer
weten over de persoon van Jezus, over zijn
betekenis voor onze geschiedenis, of wil je een
Jezus film bekijken
het kan allemaal op deze
site.

Reinier van den Berg (78) studeerde theologie aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam en maakte met
zijn vrouw vele reizen naar Israël. Ik kwam onlangs
op zijn website www.bijbelseplaatsen.nl terecht. Wat
Tenslotte:

een schat aan informatie kom je hier tegen. Als je
het tabblad complete Site-Index aanklikt zie je een
indrukwekkende lijst van bijbelse plaatsen en
bijbelse onderwerpen. Klik maar eens iets aan en
neem de informatie in je op of print het uit. Ook de
vele foto s (met bijbeltekst) zijn een lust voor het
oog. Wat ik ook grappig vond zijn de meer dan
3000! Oneliners die Reinier heeft verzameld. Een
website om vaker te bezoeken.

De Evangelische Omroep doet meer dan radio- en
televisieprogramma s uitzenden. Op het internet zijn
er verschillende sites die het geestelijk leven en het
werk in de gemeente willen stimuleren. De eerste

Elke maand is er wel iemand die mij zijn of haar
webtip toestuurt. Niet elke tip vind ik verantwoord
om te vermelden. Vaak gaat dan het om websites
van christenen die ten aanzien van de wederkomst
van Jezus Christus en de plaats van het volk van
Israël daarin, er een heel andere visie op nahouden
dan onze kerken voorstaan.
In de veelheid van wat wordt aangeboden op het
internet probeer ik in mijn webtips een bijbelsverantwoorde en geloofs-opbouwende keus te
maken.

FAVORIETEN VAN DEZE MAAND:
www.stichtingvenda.nl
www.bijbelseplaatsen.nl
www.werkindekerk.nl
www.eo.nl/overjezus

www.overjezus.nl
EO-site waar ik deze maand graag aandacht voor
wil vragen is www.werkindekerk.nl. Een site voor
wie actief is in de gemeente. Maar liefst 16
deelgebieden kun je aanklikken: catechese en
discipelschap, diaconaat, gebed, geld & goed,
kinderwerk om er een paar te noemen.

