‘Ik luister
zelfs op de
fiets naar
jullie cd’s’
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‘Zes jaar geleden kreeg ik een verkeersongeluk waardoor ik een

viltatelier waar ik twee keer per week heenga. In het atelier

beschadiging in mijn hersenen opliep. In het begin had ik erg veel

zingen we hard mee als ik een cd met samenzang meeneem,

last van tinnitus, een constante piep in mijn oor, waarvoor ik een

maar we luisteren ook wel eens referaten. Dan komt er van het

ingrijpend medisch traject heb gevolgd. Door daarnaast naar

vilten trouwens weinig terecht.'’

muziek te luisteren werd deze piep gecamoufleerd. Daar sprak ik
over met de ambassadeur van de LPB in onze gemeente en zo ben

Volgens Arend hebben wij op het gebied van muziek veel

ik begonnen met het lenen van cd's.'’

te bieden. ‘Het aanbod is heel divers. Van samenzang tot
mannenkoren,

orgelconcerten

en

de

havenconcerten

uit

Voor Arend van Faassen zijn onze producten een uitkomst.

Schoonhoven. Ik vind het allemaal prachtig. Ik heb bij onze

‘Inmiddels heb ik geen last meer van de piep in mijn oor, maar

ambassadeur van de LPB een heel aantal voorkeuren doorgegeven.

ik heb geen energie om naar concerten en lezingen te gaan.

Ik krijg ze per mapje met vier cd’s binnen, als ik deze cd’s heb

Daarom vraag ik de opnames aan en die beluister ik overal. Niet

beluisterd, lever ik ze weer in. Binnen een paar dagen heb ik vier

alleen thuis op de bank, maar ook op de fiets en op het

nieuwe cd’s in huis. Dit werkt perfect.'’
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LPB op de tv

onze producten blijven ontvangen?
Dit is alleen mogelijk met uw steun!
Maak uw bijdrage daarom nu over!
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Goede diaconale rol
Het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) is van mening

Wie het GDD is? Zij zijn een deputaatschap die vanuit het

dat het werk dat LPB doet een goede diaconale rol vervult in het

besef werken dat diaconaat alle kerken ook op landelijk niveau

kerkelijk leven. Bovendien waardeert het GDD de techniek en het

aangaat. Deze is benoemd door de Generale Synode van de

vakmanschap van LPB. Het GDD wil de erkenning en bekendheid

Gereformeerde Kerken.

van LPB bij de diakenen graag in stand houden. Daarom beveelt
het GDD van harte aan om LPB op uw giftenlijst te zetten.

Het werk van de LPB is alleen mogelijk met uw steun. Luister
naar de aanbeveling van de GDD en maak uw gift over! Namens
onze kijkers en luisteraars alvast heel hartelijk bedankt!

Twintig jaar
vrijwilligerswerk
onder de zegen van
onze God die tijd en
krachten geeft

De grote kracht achter onze organisatie is de inzet van een

Wat zijn goede herinneringen aan de LPB?

groep van ruim 250 vrijwillige medewerkers. Wim de Feijter

‘De opname van de 100e dvd, het bouwen van de opname bus

is er één van. Hij heeft zich als vrijwilliger twintig jaar lang op

en het verbouwen van de studio in Zwolle waren bijzondere

diverse manieren ingezet.

belevenissen. Ook een vrijwilligersuitje van de toenmalige

‘Ik ben begonnen als plaatselijk correspondent van de toenmalige
Luisterpost. Daarna werd ik regiocorrespondent en secretaris.
Vanaf 2001, toen de Luisterpost met Bralectah ging samenwerken,
heb ik meegewerkt in het bestuur als secretaris.'’

Luisterpost was heel speciaal. Samen met bestuurslid Jan van
Breugel had ik een vaartocht georganiseerd op de IJssel vanuit
Deventer. Dat was geweldig. Maar wat het werk bovenal plezierig
maakte, is de heel leuke samenwerking met de bestuursleden en
de medewerkers op het kantoor.'’

Wat spreekt u aan in het werk van de LPB? ‘Het werk dat de LPB

Hoe ziet u de toekomst van de LPB?

doet, betekent zoveel voor gemeenteleden die zelf niet kunnen

‘De mogelijkheden zijn internet en de sociale netwerken.

meemaken wat er op kerkelijk gebied te doen is.'’

Bovendien heeft de LPB zo veel kennis en techniek in huis dat ze

Waarom heeft u zich zo lang ingezet als vrijwilliger van de LPB?
‘Het is heel dankbaar werk. Als je ziet hoe broeders en zusters
genieten van de cd’s en dvd’s dan kost het geen moeite.'’

zich op audiovisueel gebied op diverse manieren dienstbaar kan
maken aan de kerken. En laten we nooit vergeten dat dit gedaan
wordt onder de zegen van onze God die tijd en de krachten geeft
om dit werk te blijven doen.'’

Volg Opkijken.nl!
De audiovisuele wereld is altijd in beweging. Onze website

Wij zorgen ervoor dat er steeds nieuw materiaal op de

Opkijken.nl dus ook. Er zijn twee nieuwe medewerkers

website beschikbaar is om de inhoud vers te houden. Dit

begonnen om de site verder te ontwikkelen.

materiaal verzamelen wij op internet en ontvangen wij van
samenwerkende organisaties.

De website richten wij de komende tijd in als mediabank voor
drie doelgroepen: mensen die catechisatie geven, beamteams
en mensen met een beperking.

‘Naastenliefde is
een werkwoord’
LPB op de tv
Steeds meer kerken besluiten om hun kerkdiensten in beeld

uitzendingen, vooral als het om samenzang en koormuziek

en geluid uit te zenden via KerkTV. Dit gebeurt voornamelijk

gaat. Er zijn wat opstartproblemen geweest, maar inmiddels

op zondag. Maar hoe zit dat met de rest van de week? Wij

draait het stabiel en wordt er zeer regelmatig gebruik gemaakt

bieden een speciaal abonnement aan voor programmering

van het aanbod van ons materiaal.

buiten de kerkdiensten om. Deze dienst is speciaal voor
verzorgingshuizen. Op zondag kan naar een kerkdienst uit

Het zorgcentrum programmeert een uitzending en de mensen

de buurt gekeken worden en op de overige dagen zorgen

krijgen bericht wanneer de uitzending begint. Ze schakelen

wij in onze uitzendingen voor boeiende en interessante

dan zelf hun televisietoestel in om het programma te bekijken.

afleiding. Omdat wij ons al jaren inzetten om het kerkelijk

Omdat veel ouderen overdag andere activiteiten hebben,

leven in Nederland vast te leggen, hebben we inmiddels een

vinden uitzendingen vaak ’s avonds na het eten plaats.

aanzienlijke mediabibliotheek opgebouwd.
Informeer maar eens naar de mogelijkheden bij u in de buurt.
Zorgcentrum Viskenij in Baflo heeft al kennis gemaakt met
het videosysteem. De bewoners zijn enthousiast over de

Overzicht van nieuwste uitgaven

dvd 10859 ‘Jij maakt het verschil!’
Het thema van de Mannendag Assen 2012 is geweest: ‘Jij maakt het verschil!’. De secularisatie
is soms bedreigend, maar geeft ook kansen om het verschil te maken. Mark van Vuuren, docent
organisatie communicatie heeft betoogd dat werken een manier van leven is. Arie de Rover, coach
en counselor heeft gesproken over leven uit genade. De band DADicate heeft opgetreden. Wilt u
deze dag ook beleven? Bestel dvd 10859

Nieuw: Gesproken boek over Job
In samenwerking met de Bijbelstudiebond hebben wij, speciaal voor onze blinde en slechtziende
broeders en zusters, een nieuw product ontwikkeld: het gesproken boek. Het gaat om een
bijbelstudie over het boek Job door ds. Henk Bondt. Dit product is ook geschikt voor mensen die
onderweg hun tijd zinvol willen besteden. Deze bijbelstudie telt acht hoofdstukken en is voorzien
van verwerkings- en besprekingsvragen. U kunt dus direct aan de slag. Bestel deze uitgave nu voor
slechts € 11,90 exclusief verzendkosten.

cd 10905 In oranjesfeer!
Onze koningin heeft bekendgemaakt dat zij afstand doet van de troon en dat haar oudste zoon
haar opvolgt. Ook wij zijn in oranjesfeer. Wij zijn in ons archief gedoken om voor u een speciale
compilatie samen te stellen van oranje-avonden. Bestel deze bijzondere cd met vaderlandse
liederen, koor en samenzang en bijzondere muzikale uitvoeringen. Voor slechts € 3,50 exclusief
verzendkosten heeft u deze cd in in huis. Tip: leuk als presentje!

Om over na te denken
‘Zeggen beelden echt meer?’
Onze predikant begon zijn preek met op de beamer een foto

hen voelt – in de lucht praten. Ik weet het; God mag en is niet

van koningin Beatrix te laten zien. Het was een foto van een

uit te beelden, maar het brengt deze diepgelovige mensen

betrokken koningin, zoals we haar kennen. De predikant vroeg

dichterbij hun Vader. Wie gunt hen dat niet?

aan de kinderen: ‘Wie is dit?’ Door veel kinderen werd er
geroepen: ‘Dat is de koningin’. Meerdere kerkgangers kregen

Eén plaatje zegt meer dan honderd woorden. Door beeld

warme gevoelens bij het zien van de foto. We voelen ons

bij het geluid te voegen komt het allemaal veel dichterbij.

betrokken op haar en het hele koninklijk huis. We leven met

Naar de radio luisteren is mooi, maar de troonswisseling of

haar mee en het geeft ons een veilig gevoel in een onstuimige

een voetbalwedstrijd kijken op TV geeft toch wel meer het

politieke wereld. Het laten zien van de foto riep die sfeer op in

gevoel er zelf bij te zijn. In kerkgemeenten zijn er veel mensen

de kerk. Vervolgens zei hij tegen de man achter de beamer:

bezig met bijbelstudie, er wordt catechisatie gegeven en de

‘Zet de beamer eens uit’. Weg was de koningin, weg was de

jeugdwerkers zijn bezig met geloofsgesprekken met jongeren.

oranjesfeer. We keken tegen een witte muur aan, het was

Veel toerustingsmateriaal is nog steeds alleen beschikbaar

maar een plaatje. Maar het voelde alsof de koningin er echt

op papier. Echter de maatschappij om ons heen is een

was. Gelukkig ging de beamer weer aan en mocht de (plaatjes)

beeldcultuur. Moet de kerk daar aan meedoen of blijven we

koningin er de hele dienst bij zijn.

achter?
Onze organisatie heeft alles te maken met techniek. Onze

In de PR voor goede doelen organisaties zien we ook heel

vrijwilligers zijn technisch goed geschoold en we hebben mooie

vaak plaatjes van de doelgroep. In het ontwikkelingswerk vaak

apparatuur. We willen het inzetten voor onze medemens :

arme ondervoede kinderen, in het ouderenwerk vaak eenzame

toerusting door beeld en geluid. Heeft dat meerwaarde? Kijk

mensen in het verzorgingshuis en in de verslavingszorg vaak

maar eens op Opkijken.nl.

mensen die door hun verslaving in een heel andere wereld
leven. Door het laten zien van de ellende van de doelgroep

Bernhard Jonker, directeur LPB

trekken mensen eerder hun portemonnee. Logisch toch? Je
geeft geen geld als je op de plaatjes gelukkige mensen ziet
die het allemaal prima voor elkaar hebben. Het zielige plaatje/
beeld doet je geld geven.
En als je een stapje verder gaat: ik spreek best veel mensen
die tijdens het bidden graag een beeld van God voor zich zien.
Ze stellen zich dan echt het plaatje voor van een belangrijke
koning op een grote troon. Het maakt voor hen het bidden
eerbiediger en makkelijker om de juiste woorden te kiezen. Ze
moeten echt tegen iemand aanpraten en niet – zoals dat voor

Reacties
Een aantal reacties op het werk van de LPB:

• ‘Hartelijk dank voor de prachtige dvd’s en cd‘s. Ik ben een zeer actieve kijker en luisteraar.
Ik beluister en bekijk jullie producten heel intensief en kan zo alles meebeleven.’
• ‘Ik was verrast door jullie uitgebreide aanbod. Ook handig dat producten op de website via thema’s te vinden zijn.’
• ‘Fijn dat jullie zoveel voor mijn man betekenen. Hij heeft echt behoefte aan jullie producten.’

