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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)  

Een prachtige website kwam ik onlangs tegen waar 
ik je graag attent op maak: www.kerken.com.  

Op dit Christelijk Trefpunt voor Informatie 
Uitwisseling kom je van alles tegen: 
boekbesprekingen, liederen, maar liefst 800! 
preken, levensvragen en christelijke 
nieuwsberichten.  

Regelmatig zingen we in de kerkdiensten een lied 
uit de bundel Zingende Gezegend. Of misschien 
lees je wel elke dag uit een van zijn 
bekende dagboeken: Gaandeweg 
Hem tegemoet, Aan stille wateren 
of Hier is mijn hand. 
Op zijn website www.andretroost.nl

 

vindt je meer informatie over deze 
begaafde schrijver, dichter en 
dominee. Naast een biografie en 
een lijst van uitgaven publiceert ds. Troost hier elke 
maand een column.  

Aantekeningen bij de Bijbel . Zo heet de blogspot 
van J.P. van de Giessen. In het dagelijks 

leven is hij bedrijfsadviseur, maar door 
zijn belangstelling voor het Hebreeuws, 
Oude Testament en astronomie zijn van 

zijn hand opmerkelijke artikelen 
verschenen. Zijn laatste pennenvruchten 

gaan bijvoorbeeld over Jehu s einde en 
Rijden als Jehu . Ga hiervoor naar: 
http://bijbelaantekeningen.blogspot.com.  

De Evangelische Omroep biedt samen met de 
Stichting Alpha-Cursus een gratis internetcursus 
aan over levensvragen en de betekenis van Jezus 
voor je leven. 

De cursus duurt vier weken en start elke donderdag. 
Aan de hand van korte hoofdstukken worden vragen 
gesteld. Een e-coach reageert vervolgens op jouw 
vragen en antwoorden. 
Heb ik je belangstelling gewekt ga dan naar: 
www.waaromjezus.nl. 

Van december 2005 tot eind april 2007 bouwde 
aannemer Johan Huibers uit Schagen (NH) aan zijn 
replica van de ark van Noach. 
Inmiddels hebben meer dan 
150.000 bezoekers een kijkje 
mogen nemen in dit 
fantastische bouwwerk. En ook 
in de media is er ruime 
aandacht gegeven aan de 
bouw en de tewaterlating van 
de ark. 
Momenteel ligt de ark in Arnhem en gaat hij 
binnenkort naar Keulen. Wellicht doet de ark in de 
toekomst ook nog eens Friesland aan. 
Alle informatie over de bouw, de inrichting en de 
ligplaats kun je vinden op www.arkvannoach.com. 
(Tussen haakjes: In het magazine van de 
Evangelische Hogeschool las ik dat zij hun 
uitgebreide fossielencollectie aan de Stichting Ark 
van Noach hebben uitgeleend.) 

Als je ergens de nabijheid van God wilt ervaren dan 
moet je naar Israël afreizen en bij zonsondergang 
bij de Klaagmuur een ogenblik stil worden. 
Om die ervaring terug te halen zoek ik af en toe die 
Klaagmuur of Western Wall op door te kijken via de 
webcam die op deze heilige plaats is ingesteld. 
Wil je met me meekijken ga dan naar 
http://www.aish.com/wallcam. Je kunt zelfs een 
briefje voor God achterlaten. 
Natuurlijk staat er op deze streng orthodoxe Joodse 
site meer informatie over de geschiedenis van de 
Klaagmuur / Kotel.  
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