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Gemiddeld is een Nederlander een uur per dag actief op internet, via computer of 
smartphone, met ongetwijfeld grote uitschieters naar boven en naar beneden. 
Onder christenen zal dat niet anders zijn. De stelling van dit nummer van De 
Reformatie is dat internet en social media op allerlei manieren van belang kunnen 
zijn voor christenen, om te ontvangen en te delen. Hieronder een aantal webtips 
voor uzelf, maar zeker ook voor uw kerk.  
 
Het is niet al te moeilijk om een Facebookpagina aan te maken voor je kerkelijke gemeente. 
Je kunt dan kiezen voor een speciale Facebook Page voor een kerk/religieuze organisatie die 
je open of gesloten houdt. Doel van zo’n Facebookpagina is enerzijds om onderling contact 
te hebben en anderzijds om te laten zien wie je bent en mensen uit te nodigen. Het eerste is 
dus delen: als veel gemeenteleden op Facebook zitten, is het goed om ook als kerk die 
verbindingen te gebruiken. Begin maar eens een discussie met elkaar. Probeer dat niet 
alleen voor gemeenteleden te doen. Als je een paar keer per week een berichtje, mooi citaat 
of foto plaatst, geeft dat je kerk ook gezicht naar mensen van buiten je gemeente. Ten 
slotte: voorgangers gebruiken Facebook soms ook voor gedachtewisseling rond hun preken. 
Ook op Twitter kun je aanwezig zijn. Twitter leent zich niet zo om als kerk een account aan 
te maken. Het wordt dan snel eenrichtingsverkeer, terwijl Twitter juist bedoeld is om op 
elkaar te reageren. Als je als kerk op Twitter actief wilt zijn, kun je beter afspreken welke 
personen zelf op dit medium vanuit de kerk aanwezig willen zijn. Je kunt altijd via de tweets 
van gemeenteleden informatie geven rond kerkdiensten en activiteiten. 
 
Voor de kerk 
Als kerk is het verstandig om een website te hebben; je bent dan zichtbaar voor alle mensen 
die internet gebruiken. Minstens zo belangrijk is dat de website goed onderhouden wordt. 
Wouter van der Toorn is pastor en groot kenner van internet. Je kunt goed gebruik maken 
van zijn internetartikel over het maken van een website voor je kerk: 
http://www.creatov.nl/kerk-website-in-wordpress/ 
In Bries, een PKN-tijdschrift over evangelisatie, kon je onlangs adviezen vinden voor het 
maken of verbeteren van een website van je kerk:  

 Denk er eens over na om mensen te laten zien op de foto’s in plaats van het 
kerkgebouw. Plaats wisselend foto’s van mensen op de website en laat hen hun 
geloofsgetuigenis opschrijven of eventueel zelfs vertellen door middel van een filmpje.  

 Veel mensen bezoeken een website van de kerk omdat ze er een keertje willen komen 
kijken. Kerkdiensten, adres en routeplanner moeten dus goed zichtbaar zijn! 

 Voor veel mensen is de voorganger het gezicht en het aanspreekpunt van de kerk. Zorg 
dus voor een foto en een korte introductie, en ook hier: voor goed vindbare 
contactgegevens.  

 
Voor de kerkleden 
Internet en social media zijn niet alleen interessant voor kerken en gemeenschappen. Ook 
als individuele gelovige kun je er veel vinden en ook delen.  

 Je kunt vrij gemakkelijk inspiratie vinden via preken, weblogs, artikelen en filmpjes. Via 
internet reis je zomaar de wereld over.  

 Sommige christenen voelen zich eenzaam en hebben via een internetforum of social 
media opeens contact met anderen. Dat kan troosten en ook helpen.  

 En natuurlijk is er ook de andere kant: je kunt ook je geloof delen op internet. Je kunt 
mooie filmpjes delen, vrienden uitnodigen voor een activiteit en getuigen van je geloof!  

http://www.creatov.nl/kerk-website-in-wordpress/


 
Tien tips voor mensen die actief zijn in de kerk 
1. Voor de ouderling: overweeg eens op Facebook te gaan. Natuurlijk kan een 

facebookcontact het echte contact niet vervangen. Maar je kunt wel gemakkelijk 
meeleven, even ‘gefeliciteerd’ of ‘wat naar voor je’ tikken. En je bent vaak goed op de 
hoogte, ook van wat zich afspeelt bij mensen die niet zo gemakkelijk naar de kerk komen.  

2. Voor de diaken: al eens gekeken op www.diaconaalsteunpunt.nl? 
3. Voor de kindernevendienst: op www.gkvapeldoornzuid.nl vind je veel kleurplaten en 

knutselwerkjes die je kunt uitprinten. Als je een werkje wilt maken: google ook eens op 
het onderwerp, de Bijbelse persoon, of de Bijbeltekst en zoek dan op ‘Afbeeldingen’. Ook 
in het Engels zoeken wil nog weleens werken. Soms zie je dan opeens precies het werkje 
dat jij wilt/kunt maken. Op de website www.jeroensytsma.nl kun je kant-en-klare 
kidsmomenten vinden.  

4. Voor de leider van de jeugdclub: verwijs de meiden eens naar www.huisvanbelle.nl, een 
prachtig online christelijk meidentijdschrift. Voor jezelf is het leuk om eens te kijken op 
http://www.youthleadersacademy.nl.  

5. Voor het beamteam: op http://www.fonteinkerkhaarlem.nl/intranet/beamteam kun je de 
liturgie invoeren en dan verschijnen vanzelf de teksten van de liederen. Die kun je dan 
gemakkelijk in je eigen presentatie plakken. Via www.opkijken.nl vind je allerlei filmpjes 
die je misschien in de kerkdienst of op andere momenten kunt gebruiken.  
Let trouwens wel op: veel afbeeldingen en andere dingen die je op internet vindt, zijn 
auteursrechtelijk beschermd. Op de betreffende website is vrijwel altijd te vinden of je het 
materiaal zomaar kunt gebruiken of dat je eerst toestemming moet vragen. Een 
afbeelding op het scherm met een zogenaamd watermerk erin (op de achtergrond 
zichtbaar) betekent: illegaal gedownload. 

6. Voor het muziekteam: je weet misschien dat je op internet muziek kunt vinden, en 
muziekfilmpjes. Sela bijvoorbeeld heeft op www.sela.nl bladmuziek van al hun liederen. 
Maar je kunt op internet ook artikelen vinden en visievorming over kerkmuziek. Dat kan 
bijvoorbeeld via www.eredienstcreatief.nl.  

7. Voor de evangelisatiecommissie: kijk eens op de website van het Praktijkcentrum binnen 
de GKv (www.praktijkcentrum.org), maar ook op de website van een missionaire 
organisatie als de Evangelische Alliantie: www.ea.nl.  

8. Voor de Bijbelstudie: op http://www.creatov.nl/bijbel-apps/ staat een lijst met Bijbelapps 
en een beoordeling daarvan.  

9. Voor de dominee: organiseer eens een twitterdienst! Op www.opbouwonline.nl kun je in 
artikel 015187 hier meer over lezen, en ook over de software die via 3Gkerk Deventer kan 
worden opgevraagd. Iets heel anders: lees eens de Handreiking Beroepscode Sociale 
Media voor voorgangers en kerkelijk werkers binnen de PKN. Je kunt die downloaden via 
www.socialmissie.nl.  

10. Voor ouders: op www.kerkboekje.nl vind je kerkboekjes (een dubbelgevouwen A4tje) 
om uit te printen. Je kind kan tijdens de kerkdienst het boekje invullen. Er zijn algemene 
boekjes, voor elke dienst geschikt, maar ook boekjes die over een specifiek 
Bijbelgedeelte gaan.  
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