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Betreft: Een nieuwe website
Beste broeders en zusters,
Het contact tussen broeders en zusters van verschillende ‘vergaderingen’ is de
afgelopen jaren voor velen van belang geweest. Toch blijkt actuele informatie
over activiteiten en projecten van Nederlandstalige ‘vergaderingen’ niet altijd
even makkelijk te vinden te zijn; niet alleen over de ‘vergaderingen’ zelf, maar
ook kampen, ander jeugd- en kinderwerk, seminars, publicaties, evangelisatie
initiatieven, diverse stichtingen en links met gelijksoortige ‘vergaderingen’ en
geloofsgemeenschappen en hun activiteiten in andere landen.

'Als de HERE het huis
niet bouwt,
tevergeefs zwoegen
de bouwlieden
daaraan.'

Het internet biedt daar technische mogelijkheden voor, maar een praktische en
herkenbare vindplaats is er (nog) niet. De website vergadering.nu bevat nuttige
informatie, maar is steeds meer een persoonlijke website geworden. De website
adreslijstvergaderingen.nl is meer een interne, administratieve database en
beperkt openbaar. De redactie van het blad Berichten beheert laatstgenoemde
website.
Het afgelopen jaar is een groep broeders een aantal keren bijeen geweest met
als doel een nieuwe, breed herkenbare en toegankelijke website te maken. Geen
formele, alles overkoepelende website, maar wel met de wens dat het een
nuttige, informatieve website zal zijn: Een platform om contact te bevorderen
tussen ‘vergaderingen’ en andere christelijke geloofsgemeenschappen die zich in
elkaar kunnen herkennen – binnen en buiten Nederland.
Wij zijn van plan een opzet van de nieuwe website openbaar te maken op 7
februari 2009 en die te verbeteren en te ontwikkelen in de loop van het jaar. Jullie
suggesties en correcties zijn altijd welkom. Als een ‘vergadering’ het niet goed
vindt om op de nieuwe website vermeld te worden, willen wij dat respecteren en
komt de informatie er niet op. Als andere ‘vergaderingen’ of vergelijkbare
geloofsgemeenschappen de website nuttig vinden, willen we hun informatie er
ook graag op zetten.
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Om dit project herkenbaar, breed en centraal te laten zijn en blijven, wordt
momenteel een Adviesgroep gevormd. Als er een broeder of zuster in jullie
‘vergadering’ is die ons wil helpen, willen wij daar graag mee in contact komen.
Geeft u eventuele namen en contactgegevens door via nevenstaand e-mailadres.
De nieuwe website treft u binnenkort aan op www.vergaderingvangelovigen.info.
Deze brief is gestuurd naar alle ‘vergaderingen’ en geloofsgemeenschappen die
het blad Berichten ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
het ‘Vergadering Website Team’

De website vergaderingvangelovigen.info is een platform om contact te bevorderen tussen ‘vergaderingen’ en andere christelijke
geloofsgemeenschappen die zich in elkaar kunnen herkennen - binnen en buiten Nederland.
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