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“Diaken ben
je niet in
je eentje”
‘Ruim drie jaar geleden ben ik bevestigd als diaken. ’ vertelt

ook in het bieden van hulp en troost.’ Daarnaast moet een

Rick Winters (30 jaar). ‘Ik had geen idee waar ik aan begon, en

diaken weten welke instellingen er zijn. ‘Ik heb er nooit over

ik wachtte af wat er op mijn pad kwam. Ik heb de roeping van

nagedacht om producten van de LPB te gebruiken in mijn

God en onze kerkelijke gemeente gevoeld en het is nu fijn om

werk als diaken, terwijl ik wel denk dat dit mij ondersteunt. Ik

als diaken iets te betekenen voor de ander.‘ Net als voor andere

weet zeker dat er meer diakenen niet op de hoogte zijn van de

diakenen is zijn taak voor Rick niet altijd gemakkelijk. ‘Je komt

mogelijkheden die de LPB ons biedt.’

in aanraking met moeilijke onderwerpen.’
De LPB maakt zich ook sterk voor blinden en slechtzienden.
De LPB ondersteunt diakenen. Een bezoek is iets gemakkelijker

‘Een oudere dame uit mijn wijk vertelde dat ze het Nederlands

als je niet met lege handen aankomt. Als diaken speel je op

Dagblad niet meer kon lezen. Via de LPB heb ik geïnformeerd of

situaties in door hulp te bieden in de vorm van een cd of dvd

ze deze in gesproken vorm op cd kon beluisteren. Daar was ze

waarop onderwerpen worden behandeld over bijvoorbeeld:

erg blij mee. En ze vertelde dat er nog veel meer interessante

kerkverlating, verslaving, kinderdoop of homoseksualiteit.

boeken en tijdschriften te beluisteren zijn.’

‘Ik ben er wel achter gekomen dat je niet in je eentje diaken

Gelukkig ben je diaken niet in je eentje. Christus roept iedereen

kunt zijn. Je hebt de rest van de gemeente nodig voor het

op om Zijn diaken te zijn. Laten we ons samen inzetten voor de

signaleren van bepaalde problemen, maar

mensen om ons heen!
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Wat betekenen wij voor elkaar?
Maakt uw bijbelstudievereniging al gebruik van onze

wij bijvoorbeeld een live uitzending van het Christelijke

producten of kent u gemeenteleden die gebruik maken van

Lijsttrekkersdebat verzorgd. Deze is uitgezonden via diverse

deze producten? Nee? Dan is een voorlichtingsbijeenkomst in

kanalen. Er hebben ruim 3000 mensen naar deze uitzending

uw gemeente een aanrader. Onze voorlichters leggen graag

gekeken. Daarnaast is de TU Schooldag live te volgen geweest

uit dat wij ook u en uw gemeente veel hebben te bieden.

via onze website. Steunt u het maken van live uitzendingen?

Niet alleen in de vorm van cd’s en dvd’s, maar ook in de vorm

Vul dan de bijgevoegde acceptgirokaart in. Ook namens onze

van bijvoorbeeld live-uitzendingen. Vijf september jl. hebben

kijkers en luisteraars alvast heel hartelijk bedankt!

Zoeken is
vinden
Op www.luisterpost laten wij al onze producten zien. Om uw

staat om concerten te bezoeken. In het zoekvenster op de

zoektocht zo makkelijk mogelijk te maken, werken we met

homepagina van onze website voert u ‘Minne Veldman’ in en

thema’s. Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in het thema

u vindt diverse muzikale producties waar hij zijn medewerking

opvoeding, dan klikt u ‘opvoeding en gezin’ aan. U krijgt

aan heeft verleend. U ziet dat deze cd’s gratis te leen zijn en u

dan een overzicht van al onze producten die onder dit thema

neemt contact op met ons kantoor om te informeren naar de

vallen. Door middel van een icoontje ziet u of het om een cd

mogelijkheden.

of een dvd gaat. Deze bekijkt of beluistert u direct. En voor u
het weet zit u middenin een kringvergadering waar Bert Reinds

Bent u niet op zoek naar specifieke producten over een

met praktische voorbeelden een nieuwe boost geeft aan de

bepaald thema? Wij selecteren maandelijks interessante

moderne opvoeding. Het verhaal is misschien een eyeopener

producten voor u onder ‘uitgelicht’. Zo zit u zomaar geboeid

voor u. U wilt deze opname met meer mensen delen! Dat

te luisteren naar bijvoorbeeld Adrian Verbree, die u meeneemt

kan, via Facebook en Twitter. Bovendien zijn producten uit de

in de zoektocht naar geloofsbeleving.

catalogus te bestellen. De dvd bezorgen wij bij u thuis en u
bekijkt deze opname in alle rust samen met wie u wilt.
U bent naar een concert van Minne Veldman geweest. Uw

En zo verloopt een bezoek aan www.luisterpost.nl voor
iedereen anders. Probeert u het ook eens en laat u verrassen
door onze producten!

moeder zou dit ook prachtig vinden, maar zij is niet meer in

Kijken dus!
Met Opkijken.nl rusten wij bezoekers toe in hun geloof met

Facebook biedt ook de gelegenheid om over materiaal mee

het materiaal dat we elders op het internet vinden of van

te praten en we bieden regelmatig een video met prikkelende

samenwerkende organisaties krijgen. We zorgen ervoor, dat

vragen aan op onze Facebookpagina om over verder te praten.

er steeds nieuw materiaal beschikbaar komt om de inhoud

Dat biedt gelegenheid voor bezoekers om met elkaar over het

vers te houden. Naast de zoekfunctie helpen wij bezoekers

geloof te praten. Doet u ook mee? U vindt ons op Twitter en

bij het vinden van toerustingsmateriaal door middel van een

Facebook via de volgende webadressen:

themawolk en een gedeelte op de website onder de naam

Twitter: www.twitter.com/opkijken

“Ontdek”. Er zijn echter nog meer manieren waarop we

Facebook: www.facebook.com/opkijken

bezoekers en geïnteresseerden helpen. Zo zijn we ook te vinden
op Twitter en Facebook. Via beide sociale netwerken houden
we onze volgers op te hoogte van nieuw toerustingsmateriaal.

“Levend in een beeldcultuur moeten we
proberen beeld van God te zijn”
Wie maakt u blij?
Kent u iemand die het moeilijk heeft? Wie verdient er extra

november 2012. Na deze datum geven wij niet de garantie dat

aandacht rond de kerstdagen? Dit jaar staat u niet met lege

wij uw bestelling kunnen leveren. Dus wees er op tijd bij.

handen!

Geef uw bestelling door via info@luisterpost.nl of
telefoonnummer 038 427 04 48.

Wij brengen elk jaar een kerst-cd uit die geschikt is als presentje
voor iedereen die extra aandacht nodig heeft. Denkt u ook eens

Wij maken in de eerste week van december alle bestellingen

aan mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank.

klaar en verzenden deze naar het

Elk jaar constateren wij weer dat er veel diaconieën dankbaar

adres samen met een factuur. U hebt dan ruimschoots de

gebruik maken van deze actie. Het is een prachtige manier om

gelegenheid om de cd’s voor de kerstdagen te verdelen binnen

mensen te verrassen. Muziek doet soms meer iets met mensen

uw gemeente.

door u opgegeven

dan een goed gesprek.
Wie maakt u blij met onze kerst-cd?
De kerst-cd 2012 is te bestellen voor slechts €2,50 per stuk
exclusief verzendkosten. De uiterste besteldatum is vrijdag 9

Overzicht van nieuwste uitgaven

dvd 10727 “Worden de kerken van Gereformeerde signatuur (GKv, CGK en NGK) evangelisch?”
In de liturgie? in de catechese? in de evangelisatie? Wat zijn de gevolgen van meer focus op
beleving? Is er minder waardering voor het Verbond van God? Prof. dr. J. W. Maris, Emeritus
hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Chr. Geref. Kerken geeft antwoord
op deze vragen.
dvd 10806 “orgelconcert Minne Veldman”
Orgelconcert op het Petrus van Oeckelen-orgel (1863) in de Hervormde Hippolytuskerk te
Middelstum. Minne Veldman speelt een aantal bewerkingen van liederen van Feike Asma, Jan
Zwart, Adriaan C. Schuurman en van eigen hand. Daarnaast vermeldt het programma muziek van
Pietro Morandi, Johann Sebastian Bach (Trio Sonate 6), Alexandre Guilmant, Théodore Dubois (de
beroemde Toccata), Harry Crackel en William Mathias.
cd 10719 “Wat is het gereformeerd onderwijs van de toekomst?”
Het Gereformeerde onderwijs in de drie noordelijke provincies belegde een vergadering rond het
thema Identiteit. De bijeenkomst vond plaats in het Gomarus College in Groningen. Prof. Dr. Mees
te Velde stelde vragen als “wat is gereformeerd onderwijs van de toekomst?”en “Voor wie willen
we er zijn?’, “Hoe gaan we om met verschillen?”, aan de orde.
cd 10790 “Jubileumconcert Gereformeerd Groninger Mannenkoor”
Het Gereformeerd Groninger Mannenkoor vierde zijn 60-jarig bestaan met een jubileumuitvoering
in de Groninger Martinikerk. Medewerking werd verleend door De Roden Girl Choristers, de
provinciale Brassband Groningen, en Jorrit Woudt en Sytze de Vries. Onder leiding van Piet
Zuidhof.

Om over na te denken
“Wie heeft er hulp nodig?”
De Christelijke Blinden Bibliotheek (CBB) bestaat dit jaar 100

Die wending gaf hij ook aan in de preek over de gelijkenis van

jaar. Dat is o.a. gevierd met een herdenkingskerkdienst, een

de barmhartige Samaritaan. Wie heeft er eigenlijk hulp nodig?

open dag en een symposium over de toekomst van christelijke

Ja natuurlijk, de man die op de grond ligt. Maar de helpers

organisaties. Twee zaken die ik tijdens die bijeenkomsten

dan? Als je denkt het allemaal zelf te kunnen, dan heb je het

hoorde, wil ik naar voren halen.

goed fout. Hulp vragen is heel moeilijk. Blinde mensen moeten
heel vaak vragen om hulp. Ze hebben hun naaste nodig. Maar

Op het symposium, waar afgevaardigden van allerlei

de gewone gezonde man stelt zich vaak niet afhankelijk op. En

verschillende christelijke organisaties aanwezig waren, sprak

dat is een heel grote valkuil. In die zin hebben blinde mensen

oud-minister Wim Deetman. Op de vraag of de C-organisaties

een voorsprong doordat ze zich bijna altijd afhankelijk weten.

wel toekomstbestendig zijn hield deze CDA-prominent ons

Inderdaad goed om je als gezond persoon te realiseren dat ook

voor niet te somber te zijn. “Denk daar niet te veel over, ga

jij het niet in je eentje redt.

gewoon doen wat je moet doen en doe in vertrouwen dat
werk zo goed mogelijk. Je moet je diensten blijven verlenen

Misschien heeft een blinde of iemand met een andere handicap

vanuit de christelijke opdracht die je hebt gekregen. Stel je

minder hulp nodig dan een gezond persoon. De CBB heeft mij

open en uitnodigend op naar degenen die van je diensten

over dit punt laten nadenken in hun jubileumjaar. We hebben

gebruik willen/moeten maken.” Heerlijk om van zo iemand te

allemaal hulp nodig, de gezonde mens misschien zelfs het

horen dat we in alles op God mogen vertrouwen, ook voor wat

meest.

betreft de toekomst van onze LPB-organisatie. En dan kun je
als leidinggevende Paus Johannes de 23e citeren: “Heer het is
uw organisatie, ik ga slapen”

Bernhard Jonker, directeur LPB

De blinde predikant G. van der Weide uit Hoogezand leidde
de kerkdienst in de Rehobothkerk in Ermelo. Moet je je
voorstellen, je bent blind en staat voor een kerk vol mensen
te preken. Indrukwekkend om te zien en te horen hoe die
dominee dat deed. De opgewektheid waarmee deze blinde
man in het leven staat doet je als normaal ziende persoon
beschaamd staan. Het geluk in hem lag diep geworteld in het
afhankelijk zijn van God.

Reacties
Een aantal reacties op het werk van de LPB:

• “Fijn dat jullie live uitzendingen verzorgen. Het Christelijke Lijsttrekkersdebat was erg interessant.”
• “De homepage van www.luisterpost.nl is een stuk overzichtelijker geworden.”
• “Goed dat de LPB ook op Twitter en Facebook te vinden is.”

