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“(G)een idee hoe je
LPB-producten gebruikt!”
Het is zondagmorgen. Jeroens ouders en zusje gaan naar

De oma van Jeroen ziet dat haar kleinzoon weer mist. Het

de kerk. Jeroen hoort de deur dichtslaan. Hij gaat niet mee,

doet haar pijn. Als ze dit vertelt aan een vriendin vertelt deze

hij heeft het gevoel dat saaie kerkdiensten zijn geloof niet

dat de LPB een cd heeft uitgebracht met een referaat over dit

versterken. Hij is op zoek naar een andere manier om God te

onderwerp. Als ze de cd in huis heeft beluistert ze het referaat

dienen en zet zijn computer aan. Hij komt terecht op opkijken.

van ds. Pier Poortinga over kerkverlating. Het is een opname

nl. Hij beluistert wat muziek en ontdekt een trailer met als titel

van een kringvergadering in Dalfsen en er wordt uitgebreid op

‘kerkverlating’. Eerst wil hij het niet bekijken, maar hij is toch

het onderwerp ingegaan. Oma is blij met deze cd.

wel nieuwsgierig. Het raakt hem meer dan hij wil toegeven.
Jeroens vader baalt ervan dat Jeroen weer thuis blijft.

En zo werkt de LPB. Een onderwerp wordt toegankelijk voor

Hij heeft de neiging om boos te worden, maar weet uit

iedereen die geïnteresseerd is. Of dat nu in de vorm van een

ervaring dat hij daar niets mee bereikt. Maar wat moet hij

kort filmpje is of een compleet referaat. Voor gebruik op

wel doen? Hij vraagt de wijkouderling om langs te komen.

een Bijbelstudie of voor persoonlijk gebruik. Of het doel nu

Deze neemt een product mee van de LPB. Samen luisteren

diaconaal is of pastoraal. We willen iedereen graag helpen.

ze naar de kern van een referaat over kerkverlating en zo

Daar gaan we dan ook hard mee aan het werk.

krijgt Jeroens vader tips om met de situatie om te gaan.
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Wie wil er dienstbaar zijn?
De LPB wil dienstbaar zijn in beeld en geluid. Dat klinkt mooi,

aan u. Wij willen omzien naar u door audiovisuele middelen

maar wat betekent dit

in te zetten.

eigenlijk precies? Woordenboeken

omschrijven dienstbaarheid als: ondergeschikt zijn en staat

Maar wij kunnen dit alleen doen als u ook naar ons wilt omzien.

van onderwerping. Dit kan een negatief gevoel oproepen.

Want ook u kunt dienstbaar zijn! Door onze producten en

De Bijbel verbindt dienstbaarheid aan liefde. En dat geeft

diensten ook bij anderen onder de aandacht te brengen.

dienstbaarheid een prachtige dimensie. Vanuit dit perspectief

En door het invullen van de bijgevoegde acceptgirokaart

wil de LPB dienstbaar zijn. Dienstbaar aan God en dienstbaar

natuurlijk! Alvast heel hartelijk bedankt!

Vrijwilligers
om op te
bouwen

Woensdag 21 september werden de twee nieuwe regiewagens

Omdat zij als technische vrijwilligers ervaringsdeskundigen

van de LPB feestelijk onthuld.

zijn konden zij de bus optimaal inrichten. Daardoor is de
nieuwe bus erg gebruiksvriendelijk. Er is veel ruimte ontstaan,

Als eerste een hypermoderne

regiewagen, voorzien van

zowel opbergruimte als werkruimte. De grootste verandering

topapparatuur. Deze regiewagen is na goed overleg samen met

is dat de nieuwe bus voorzien is van nieuwe apparatuur zodat

de Reformatische Omroep gekocht. Dit heeft verschillende

er zowel audio als video opgenomen kan worden. Maar wat

voordelen: het is op deze manier mogelijk om nog betere

vooral opvalt is de prachtige LED-verlichting. Ook al is hier

apparatuur te kopen en de kosten zijn op lange termijn beter

vooral voor gekozen uit praktisch oogpunt, het geeft de bus

beheersbaar.

een professionele en eigentijdse uitstraling.

De tweede nieuwe regiewagen kwam wel op een heel

En de totstandkoming van deze regiewagen geeft precies

bijzondere manier tot stand. Een groepje enthousiaste

de kracht weer van de LPB. Zonder deze enorme inzet van

vrijwilligers voegden onze twee oude regiewagens samen tot

vrijwilligers is de LPB nergens. De LPB bedankt hierbij:

een nieuwe wagen. Een topprestatie! Want deze vrijwilligers

Bram, Henk, Jochem, Maurits, Robert, Klaas, Henk, Douwe

hebben in hun vrije uurtjes heel wat werk verzet.

Jelle en Kees. Vrijwilligers zijn het beste voorbeeld van
dienstbaarheid in beeld en geluid!

Nieuw! Nieuw! Nieuws over Opkijken.nl
Opkijken.nl is vernieuwd! We zijn heel trots op het nieuwe

Indien u zelf gebruik maakt van deze diensten kunt u ons

ontwerp. Met de nieuwe website is er veel meer mogelijk.

makkelijk vinden door even te zoeken op “opkijken”. Verder

Wij kunnen bijvoorbeeld veel meer materiaal toevoegen,

kunt u de site in de gaten houden voor aankomende live

waaronder filmmateriaal vanaf andere websites. Het aanbod

uitzendingen. Tot ziens op Opkijken.nl.

op Opkijken.nl wordt flink uitgebreid.
Bovendien kunt u binnenkort ook presentaties verwachten
van bijvoorbeeld preken. Of achtergrondafbeeldingen voor
de beamer van uw kerk. Deze kunt u in de meeste gevallen
ook downloaden op uw eigen computer. Opkijken.nl is ook
te volgen via de sociale media diensten Twitter en Facebook.

“Liefde begint met kijken en luisteren
(naar Jakobus 1:19a)”
LPB en LOK bundelen krachten
De LPB laat kerkleden al jarenlang meeleven met wat er in

De organisatie is uitgegroeid tot een vraagbaak op het gebied van

de kerken gebeurt door middel van audiovisuele middelen.

kerkgeluidsinstallaties, ringleiding, aansluitingen, apparatuur,

Producten kunnen ook gebruikt worden als toerustingsmateriaal.

projectie. Ruim 600 kerken zijn bij de LOK aangesloten. Omdat

Voor dit werk hebben we niet alleen veel vrijwilligers nodig,

er geen nieuwe bestuursleden kwamen moest in principe

maar ook veel techniek en zgn. facilitaire ondersteuning.

besloten worden tot opheffing van de vereniging. En dat

Investeringen daarin worden steeds groter. Om dat te kunnen

terwijl de opkomst van de nieuwe media juist zoveel nieuwe

bekostigen zijn onze donateurs onmisbaar . Om de kosten zo

mogelijkheden biedt.

laag mogelijk te houden werken we zo veel mogelijk samen

Een kans die de LPB heeft aangegrepen. Gesprekken leidden

met verwante organisaties. Bijvoorbeeld met de LOK, wat staat

er toe dat LPB en de LOK intensief gaan samenwerken en

voor belangenbehartiger voor Kerktelefoon, Kerkomroep en

een meerjarig contract met elkaar afsluiten. Deels doen de

Kerktechniek

organisaties overlappende werkzaamheden. Voor de LPB
is daarnaast belangrijk dat op deze manier toegang wordt

De LOK is 1984 opgericht als belangenbehartiger om de

verkregen tot de vele kerken die lid zijn. De positie van de LPB

stijging van de PTT-tarieven voor kerktelefoon te voorkomen.

wordt dus op verschillende manieren versterkt!

Overzicht van nieuwste uitgaven

dvd 10197 “Documentaire over de doop”
Documentaire met als titel: ‘Cadeau van de doop’. Het onderwerp wordt zorgvuldig via meerdere
invalshoeken belicht. Een interessante dvd over een onderwerp dat ons allemaal zo na aan het hart
ligt. Geschikt om te behandelen op uw Bijbelstudievereniging.

cd 10239 / dvd 10241 “GMV vrouwencongres 2011”
Cd of dvd van het vrouwencongres 2011 met als thema ‘Sta op en schitter, de toekomst
begint vandaag’. Spreekster: lifestyle therapeut Carianne Ros. Tip: bespreek dit thema op de
vrouwenvereniging.

cd 10237 “Jeugdwerkconferentie 2011”
Cd met als thema: ‘Durf jij? Authentiek voor de groep: kun je dat leren?’ Spreker: coach Arie de
Rover. Speciaal voor iedereen die met jeugd werkt.

cd 10235 “Jeugddienst”
Cd met als thema: ‘Vrijgevochten’. Spreker: ex-drugsbaron en kickbokskampioen Joop Gottmer.
Een interessante cd met een indrukwekkend levensverhaal.

Om over na te denken

“Durven we nog te geven?”

Jarenlang voelden we ons zeker, zowel in de maatschappij

Ook al eet zij zelf die avond niet, een straatarme vrouw uit

als in de kerk. Dat is aan het veranderen. Nu blijkt dat zelfs

Armenië zal haar gasten altijd een warme maaltijd voorzetten.

Europese landen failliet kunnen gaan en in dat in de kerk het

En wat zouden wij doen? De deur dicht laten? Of geven we

oude vertrouwde ter discussie gesteld wordt. Onzekerheid

die onaangekondigde gast gewoon wat hij/zij dan nodig heeft?

dus.

De LPB prijst zich gelukkig met veel donateurs en vrijwilligers.
Daar zijn we u als lezer van dit bulletin heel dankbaar voor.

Hoe gaan we in deze onzekerheid om met geld?

Toch zien we het aantal vrijwilligers teruglopen en dalen de
inkomsten. Dat ligt toch niet aan u? Het LPB-werk heeft u

Geld weggeven maakt mensen gelukkiger dan hetzelfde bedrag

nodig, zowel uw tijd als uw geld. Weet dat u er voor beloont

aan zichzelf besteden, laten twee Canadese psychologen en een

zult worden, lees het maar in 2 Kor. 9: 6-10

Amerikaanse marketingonderzoeker zien in

het blad Science.

Daar mag best wat meer aandacht voor komen, vinden ze.

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig
zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf

Want het is zo makkelijk om op giften te bezuinigen. We

besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief

kunnen niet zonder abonnement op een weekblad, zonder dat

wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al

weekendje weg of zonder taart op een verjaardag. Of durven

zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf

we te blijven geven en toch wat luxe aan de kant zetten?

hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed
werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn

Het kan zijn dat je graag anderen wilt helpen, of dat je ervaring op

rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God, die zaad geeft

wilt doen in dat werk. Je wil misschien gewoon lekker, leuk, maar

om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het

vooral ook nuttig bezig zijn, je dag goed besteden. Je wordt niet

laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

betaald, maar dat wil niet zeggen dat je er niks voor terug krijgt!
Twee avonden werken, één avond boodschappen doen, één

Bernhard Jonker,

avond sporten, één avond studeren en de vrijdagavond en

directeur LPB

de zaterdag zijn voor mijn gezin. Nee, ik heb geen tijd voor
vrijwilligerswerk, druk, druk, druk!! Want denken we vaak niet
eerst aan onszelf en dan aan de ander?
Van de armen heb ik gastvrijheid geleerd. Arme mensen zijn
gastvrij. Hoe rijker mensen zijn, hoe meer sleutels ze op zak
hebben om hun huizen dicht te houden. Aldus, Phil Bosmans,
stichter van de Bond zonder Naam.

Reacties
Een aantal reacties op het werk van de LPB:

• “Wij zijn verrast door het brede productenaanbod. Er zitten interessante producten tussen.”
• “Fijn dat we bij jullie terechtkunnen voor materiaal voor Bijbelstudie. We hebben er al een paar uitgeprobeerd.”
• “Bedankt voor de mooie producten. Wij kunnen hier erg van genieten.”
• “Leuk dat jullie live uitzendingen verzorgen! ”

