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“De LPB doet zoveel meer”

Dat producten van de LPB niet alleen voor ouderen

rouwverwerking, kerkverlating, de kinderdoop en opvoeding.“

geschikt zijn, bewijst de 43-jarige Linda Verkerk. “Het

En niet alleen Linda werd verrast door de producten die de LPB

gebruik van producten van de LPB is een nuttige aanvulling

uitbrengt. “Ook mensen in mijn omgeving blijken iets aan deze

op mijn kerkelijke leven, waar ik nog middenin sta.”

producten te hebben.“

Linda maakt nu een paar jaar gebruik van de cd’s en dvd’s

Ook Linda zelf bleek niet op de hoogte van alle diensten en

van de LPB en ontdekt nog steeds nieuwe mogelijkheden.

producten die de LPB biedt. “Ik kwam er onlangs achter dat er

“Ik begon met het lenen van de cd’s met muziek. Ik gebruik

live uitzendingen via internet worden verzorgd van kerkelijke

deze producten bijvoorbeeld om thuis tot rust te komen

gebeurtenissen. Zo kon ik de bidstonddienst voorafgaande

of als ik met mijn hond aan het wandelen ben.“ Daarnaast

aan de Generale Synode van de Gkv live via internet volgen.

ontdekte Linda de mogelijkheid om producten in te zetten

Deze werd in Harderwijk gehouden, wat voor mij niet om de

als voorstudiemateriaal op haar bijbelstudiegroep. “Vorige

hoek ligt. Een uitzending via internet van dit soort activiteiten

week bekeken we de documentaire ‘man/vrouw in de kerk’.

is een uitkomst voor mij en voor vele anderen.”

Het bleek een goede manier om dit onderwerp in te leiden.
En zo werd ik verrast door meer actuele producten over
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De LPB kan niet zonder u!
De LPB kan alleen dienstbaar zijn in beeld en geluid als u ons

Of misschien kent u wel mensen die donateur zouden willen

helpt. Bijvoorbeeld door onze producten en diensten ook bij

worden van de LPB. Als u een nieuwe donateur inbrengt

anderen onder de aandacht te brengen.

ontvangt u gratis de cd/dvd-combinatie van ons feestconcert

Misschien kent u iemand die gebruik wil maken van onze

met de veelzeggende titel: “Looft Hem om zijn oneindige

dienstverlening.

grootheid”.

Of kunt u op uw bijbelstudiegroep een

product van de LPB gebruiken. U kunt ons ook uitnodigen om
voorlichting te geven over onze organisatie.

Kunnen wij op u rekenen? Dank u wel!

Facilitaire
diensten
in beeld
en geluid
Al vanaf de start is de LPB een volop diaconale organisatie.

Ook het synodejournaal wordt goed bekeken: inmiddels al

We willen omzien naar de mensen om ons heen Dat

ruim 2000 keer. Zo maakt de LPB nog veel meer mogelijk op

doen we door het inzetten van audiovisuele middelen.

het gebied van facilitaire dienstverlening De LPB beschikt over

We zijn God dankbaar dat Hij ons wil gebruiken om onze

vakbekwame vrijwilligers en over kwalitatief hoogwaardige

naaste te helpen. We willen onze bestaande kennis en

apparatuur om van bijvoorbeeld een (live-) concert van een

apparatuur graag voor deze dankbare taak inzetten.

koor of muziekensemble een prachtige cd te maken. De LPB
kan kerken en organisaties adviseren over het gebruik en

De LPB ondersteunt bijvoorbeeld facilitair het synodewerk

de aanschaf van geluids- en/of videoapparatuur. Daarnaast

van de GKv. Zo verzorgde de LPB een live uitzending van

bieden we opleidings- en trainingsworkshops op maat aan

de bidstond voorafgaande aan de vergaderingen en werd

om de apparatuur optimaal in te zetten. Natuurlijk is het

er een synodejournaal gemaakt. Deze live uitzending en

mogelijk om verschillende werkzaamheden samen te vatten

het synodejournaal waren via Opkijken.nl voor iedereen

in één totaalproductie. Denk bijvoorbeeld aan de volledige

te bekijken.

Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

technische realisatie van de TU schooldag in Kampen. Kortom:

De pagina van de live uitzending werd die avond maar

U kunt bij de LPB terecht voor al uw vragen en wensen op het

liefst 2452 keer bezocht. De dagen erna werd er nog

gebied van beeld en geluid en techniek!

veel naar de uitzending gekeken, in totaal ruim 900 keer.

Nieuws over Opkijken.nl
De LPB is bezig een nieuwe website te ontwikkelen voor

we verrassende inzendingen binnen.

Opkijken.nl. De nieuwe website zal er mooier en overzichtelijker

Kijk maar eens op de website om de inzendingen te bekijken en

uitzien. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om

om zelf mee te doen. We hebben gemerkt dat mede door de

veel meer media toe te voegen. Binnenkort zullen er elke

fotocompetitie en live uitzendingen er een stijgende lijn is in

week nieuwe video’s en andere media te vinden zijn op

de bezoekersaantallen van Opkijken.nl. Daar zijn we uiteraard

Opkijken.nl. Denk aan PowerPointpresentaties, afbeeldingen

heel blij mee. Neem zelf ook eens een kijkje op www.opkijken.

voor beamteams en geluidsfragmenten. Daarnaast zijn

nl als u weer online bent.

we sinds december 2010 bezig met het houden van een
maandelijkse fotocompetitie. Elke maand bepalen we een
nieuw thema en sturen mensen foto’s naar ons op. Onder de
thema’s ‘Opkijken’, ‘een nieuw begin’ en ‘vastentijd’ kregen

“Predik het evangelie aan de hele wereld
en gebruik, indien nodig, beeld en geluid”
Voorlichting
Een manier om mensen kennis te laten maken met onze pro-

te brengen. Om elkaar te helpen, maar ook om met elkaar in

ducten is door middel van presentaties en voorlichtings-

gesprek te komen over het geloof.

middagen. De activiteitencommissie in Amersfoort bijvoorbeeld
organiseerde in samenwerking met onze voorlichters een

Een manier om mensen kennis te laten maken met producten

middag waar de LPB centraal stond.

van de LPB was onze kerstactie 2010. De LPB bood diaconieën de
mogelijkheid om haar kerst-cd rondom kerst aan gemeenteleden

“Er kwamen verschillende reacties naar aanleiding van

en/of anderen als presentje te geven. Er werden ruim 3000 cd’s

deze middag. Het viel ons op, dat er weinig mensen van de

besteld.

mogelijkheden van de LPB op de hoogte waren. Maar er bleek
wel veel waardering te zijn voor de werkzaamheden en er

Reden genoeg dus om ook eens aan de LPB te denken als u een

kwamen zelfs donaties binnen.”

ouderenmiddag of gemeentebijeenkomst organiseert! Neem
gerust contact met ons op! Daarnaast stellen wij verschillende

Op dit moment ontwikkelt de LPB een project om jong en oud

presentaties beschikbaar via www.luisterpost.nl.

via het gebruik van audiovisuele middelen met elkaar in contact

Overzicht van nieuwste uitgaven

Producten TU dag Kampen:
cd 4006 Prof. dr. Ad de Bruijne behandelt het onderwerp homoseksualiteit.
cd 4010 Prof. dr. Patrick Nullens spreek over Evangelicalisme en de Bijbel
cd 4011 Prof. dr. Mees te Velde beschrijft het thema van de dag: ‘Verbindt Bijbel en leven’
Daarnaast is er een cd uitgebracht met een compilatie van de samenzang van deze dag en een dvd
met een compilatie van de samenkomsten: cd 4012 en dvd 4013.
Behandel één van deze producten op uw Bijbelstudievereniging of geniet van de prachtige
compilaties. Zo kunt u de Schooldag 2010 (opnieuw) beleven!

cd 4002: “Samenzang geestelijke liederen”
cd met diverse samenzang geestelijke liederen samengesteld door de LPB.
cd 4015 “de relatie GKV-NGK”
Winterlezing over de relatie tussen de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Nederlands
Gereformeerde Kerk. Sprekers: ds. Ad de Boer en prof. dr. Mees te Velde.
dvd 4014 “Uit de kerk, uit het hart ?!”
Themadag over kerkverlating. Sprekers: dr. Peter van der Kamp en coach Arie de Rover. Een
interessante uitgave voor iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt.
cd 4051 “We hebben allemaal wat”
Toerustingsamenkomst met als thema: ‘Opvoeden’. Spreker: orthopedagoog Bert Reinds. Dit
product is zeer geschikt om als inleiding op een Bijbelstudiebijeenkomst te gebruiken.

Column

“Overbruggen”
Daar zit ze dan. Zal ze het proberen? Dennis, haar schoonzoon,

je nog een keer langs?” Peter: “Ja hoor, stuur maar een mailtje,

is gisteren geweest om een computer te installeren. Want

dat kunt u nu toch.” “Ik zal het proberen, maar ik ga nu eerst

haar dochter Ineke had al zo vaak gezegd dat het zo handig

naar bed.”

is om een computer te hebben. “Echt mam, er gaat een
wereld voor je open!” Dennis heeft in sneltreinvaart vertelt

De volgende ochtend probeert ze met frisse energie Peter een

hoe alles werkt. Ze had nog wel een paar vragen gesteld, maar

mailtje sturen. Maar het lukt weer niet. Toch maar weer bellen.

Dennis heeft niet zoveel geduld om het allemaal aan z’n oude

Peter: “Ik wil wel afspreken, maar heb mijn agenda niet bij

schoonmoeder uit te leggen. Gelukkig had Ineke op papier al

me.” “Geeft niets jongen, dan maken we zondag in de kerk wel

uitgeschreven hoe ze het beste te werk zou kunnen gaan. Alle

een afspraak.” Peter: “Dat is goed, dan kom ik naast u zitten.

moed verzamelend gaat ze het proberen….

Want ik heb net een app geïnstalleerd op mijn telefoon van
de bijbel. Kunt u dat ook mooi zien.” Ze antwoordt: “Is goed

De computer aanzetten en dan even geduld hebben. Dan

jongen, maar ik neem wel mijn gewone bijbel mee.” Peter: “Ja

met de muis naar het icoontje met de blauwe E, dan start

dat is goed, dan kunnen we vergelijken of de versie op mijn

het internet vanzelf op. Bovenin altijd beginnen te typen

telefoon dezelfde is als uw bijbel.” Zij: “Ik ben benieuwd, ik

met www. en dan een naam. Alles lijkt te lukken, ze typt

denk dat je best wel de goede zult hebben.” Peter: “Als ik u

www.kerkhaarlem.nl en dan wacht ze. Er gebeurt niets. Wat

dan ga helpen, wilt u dan vertellen waarom u na al die jaren

nu? Oh ja Ineke zei ook nog dat je heel vaak op enter moet

nog steeds gelooft?”

drukken. Dat doet ze en dan krijgt ze een melding dat het
mislukt is: de proxyserver is niet gevonden. Ze probeert het

Bernhard Jonker,

nog een paar keer, maar het wordt niets. Ook de andere

directeur LPB

knopjes doen het niet. Niets doet het meer en teleurgesteld
en vermoeid trekt ze de stekker uit het stopcontact…
Aan het eind van de middag belt ze Peter op. Hij zit altijd voor
haar in de kerk. Peter heeft een nieuw mobieltje en wil daar
graag op gebeld worden. Ze vindt dat wel leuk en dan kan ze
ook meteen aan hem vragen haar een keer te helpen met de
computer. Ze kennen elkaar goed. Peter: “O, ik wil best een
keer bij u langs komen om te helpen hoor. Zal ik vanavond
langs komen?” “Prima jongen, ik zorg dan voor wat lekkers.” Ze
zijn die avond van zeven tot negen uur bezig met de computer.
“Tjonge Peter, wat leef jij in een moeilijke wereld met al die
technische snufjes. Maar fijn dat jij mij er bij wilt helpen. Kom

Reacties
Een aantal reacties op het werk van de LPB:
• “Weer kregen we een ontzettend mooie cd toegestuurd. Ik wil even zeggen dat we er heel blij mee zijn. De liederen bemoedigen
ons. We hebben drie mensen in ons gezin met een lichamelijke of psychiatrische handicap en we worden altijd getroost door
mooie liederen. Bedankt dus en God’s Zegen op jullie werk.”
• “Goed idee om documentaires te gaan maken. Ik ben benieuwd naar die over ‘m/v in de kerk’. Succes ermee.”
• “Leuk dat jullie iets doen met producten die geschikt zijn om te gebruiken als inleiding op bijbelstudie. Ik maak er gebruik van en
hoop dat jullie t.z.t. nog meer zullen aanbieden.”
• “Verschillende producten heb ik al drie keer beluisterd. Hartelijk dank voor uw werk!”

