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brief 
Aan: Geadresserde 

Datum: 30 oktober 2020 

Betreft: Nieuwe DGK(h) website! 
 
 
Geachte broeders en zusters, 
 
Het deputaatschap Archief- en Documentatiecentrum en Website (ADCW) heeft van de 
Generale Synode Lansingerland 2017-2018 onder meer de opdracht gekregen om de 
website De Gereformeerde Kerken (hersteld) te beheren en onderhouden. In de afgelopen 
tijd is het deputaatschap  daarmee bezig geweest en tot de conclusie gekomen dat het beter 
zou  zijn een nieuwe site te bouwen. Het moment is nu daar dat deze nieuwe website “live” 
kan gaan: D.V. op 2 januari 2021 
 
De oude website blijft nog wel op de achtergrond beschikbaar. Op die site staat namelijk de 
prekendatabase en het Handboek DGK. De reden is dat het technisch complex en veel werk 
met zich mee brengt om de prekendatabase helemaal over te zetten naar de nieuwe site. 
Daarom hebben wij besloten, om de prekendatabase en het Handboek op de oude site te 
laten staan.  
Mocht u toegang hebben tot de prekendatabase en het Handboek, dan wordt u vanuit de 
nieuwe website doorgeleid naar de oude site. U kunt dan met uw eigen login en password, 
zoals dat in het verleden aan u verstrekt is, inloggen en gebruik maken van deze 
documenten. Via het menu ‘Web-links’ gaat u naar ‘Preken database’ en komt u op de oude 
site met de database. 
 
De content (inhoud) van de nieuwe site is overgenomen van de oude website en hier en daar 
geüpdatet. Daarnaast zijn er links gemaakt naar andere websites, zoals het Gereformeerd 
familieblad De Bazuin. Deze was in de oude website opgenomen, maar heeft nu een eigen 
website. 
 
De onderdelen van de nieuwe website zijn: 

• Kerkverband 
• Zusterkerken 
• Classes 
• Generale Synode 
• Deputaatschappen 
• Opleiding 
• Bibliotheek 
• Organisaties 
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Oproep: wij vragen u, die verantwoordelijk bent voor de teksten bij één van bovenstaande 
onderdelen, om de betreffende content (inhoud) te controleren en eventuele aanpassingen 
aan ons door te geven. Tevens willen wij aan alle deputaatschappen vragen of zij ook 
content willen aanleveren (op de oude site stond namelijk niets), zodat wij er voor kunnen 
zorgen dat dit op de website geplaatst wordt. Dat mag in Word aangeleverd worden met 
eventueel aparte afbeeldingen in JPEG-formaat. U kunt het een en ander doorgeven aan 
adc@dgkh.nl. 
 
Mocht u tips, opmerkingen, vragen etcetera hebben naar aanleiding van  de nieuwe website, 
neemt u dan contact op met deputaten via het e-mailadres: adc@dgkh.nl. Alle reacties zijn 
van harte welkom! 
Het adres van de nieuwe website ”De Gereformeerde Kerk (hersteld) is: www.dgkh.nl 
 
Met een hartelijke broedergroet, 
Deputaten ADCW, namens deze, 
 
 
L. Kampinga (secretaris)  
 


