U heeft dit infobulletin in uw handen omdat u een relatie met

Er is op audiovisueel gebied zoveel kennis en techniek in huis. We

stichting De Luisterpost|Bralectah (LPB) hebt: als vrijwilliger

zijn allang niet meer de club van de cassettebandjes.

van onze organisatie, als bezoeker van een evenement,
als kijker en/of luisteraar of als donateur. Wij betrekken u

In ons werk zijn we afhankelijk van giften. Daarom is onze relatie

graag bij onze werkzaamheden. In dit infobulletin is Eline

met donateurs erg belangrijk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat

Akkerman, medewerker PR en Communicatie, aan het woord:

mensen ons steunen. Daarom proberen we onze communicatie af
te stemmen op de wensen van de doelgroep. Daar richten we ons

‘De LPB is een bijzondere organisatie met een rijke historie. Het is

in de toekomst steeds meer op. We merken dat het steeds lastiger

fijn om onderdeel te zijn van een stichting die van grote betekenis

wordt om inkomsten op niveau te houden.

is voor de ander. Mensen voelen zich door het gebruik van onze
producten minder eenzaam. Onze kijkers en luisteraars praten

Onze doelgroep ontvangt alleen producten als u ons financieel

mee over actuele kerkelijke onderwerpen en hebben daardoor niet

steunt. Donaties, giften en legaten lopen terug en onze kosten

meer het gevoel aan de zijlijn te staan.

stijgen. Wilt u echt iets betekenen voor de ander? Vul dan

Als medewerker PR en Communicatie laat ik zien hoeveel ons

bijgevoegde acceptgirokaart in. Ook namens onze kijkers en

werk betekent voor onze kijkers en luisteraars. Bovendien dragen

luisteraars alvast heel hartelijk bedankt!'

wij uit dat we veel mogelijkheden hebben voor de toekomst.

Sommige dankbare kijkers en luisteraars laten ons delen

anderen dan uw wettige erfgenamen, wenst te laten erven, is

in hun nalatenschap met een legaat of via een erfstelling.

het nodig om dit bij de notaris via een testament te regelen.

Een legaat is een schenking uit uw erfenis van een bepaald

Wij zijn door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen

vast bedrag. Als u een erfgenaam benoemt, ontvangt deze een

Nut Beogende Instelling (ANBI).

bepaald percentage van uw bezit.

legaat iets schenkt, valt dit onder het speciale tarief van 0%

Het is een nare vraag om over na te denken, maar als u ook

Wanneer u ons via een

successierechten. Informeert u eens bij uw notaris.

Het nieuwe kerkelijk seizoen is van start gegaan. Bent u ook

einde van het seizoen de finish behalen. Daarbij helpt

enthousiast begonnen met uw werk in uw gemeente? Hebt u

Opkijken.nl. We moedigen je als het ware aan om vol te houden

hierbij hulp nodig? Nanda Langkamp introduceert Opkijken.nl

door je zoekwerk uit handen te nemen en om handvatten aan te

als hulpmiddel.

reiken voor je eigen geloofsopbouw en ter ondersteuning van het

‘Opkijken.nl

biedt

multimediaal

materiaal

over

allerlei

werk in de gemeente.

geloofsonderwerpen. We hebben een grote database met

Mensen die werk in de kerk verzetten, hebben het vaak druk.

filmpjes, preken, puzzels en nog veel meer. U gebruikt dit

Met Opkijken.nl nemen wij hun werk uit handen, zodat ze

materiaal voor uw eigen geloofsopbouw maar het is uiteraard

meer tijd over hebben voor het onderwijs in de gemeente

ook inzetbaar bij het werk in uw gemeente. Opkijken.nl is bedoeld

en het contact met andere gelovigen. Wij sluiten ons graag

ter ondersteuning van iedereen die een taak vervult in de kerk.

aan bij Gods missie in deze wereld: dat Zijn koninkrijk

Dus of u nu catechisatie geeft, een bijbelkring leidt, dominee bent

gebouwd wordt, Zijn naam geëerd wordt en dat steeds

of actief bent in het kinderwerk, u kunt op Opkijken.nl terecht.

meer mensen ontdekken hoe goed het is om Jezus te volgen.

Wij vergelijken het kerkelijk seizoen met een hardloopwedstrijd.
Je wilt vlot van start, een goede prestatie leveren en aan het

Hopelijk dragen wij daar met Opkijken.nl een steentje aan bij!‘

