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LPB media biedt twee platforms met inhoud: Op Opkijken.nl zijn allerlei materialen te vinden voor
eigen geloofstoerusting en vooral werkers in de kerk kunnen hier terecht: hierop zijn tips, tools en
materialen voor het kinderwerk te vinden, voor mensen met een beperking, catechese, enz.
Daarnaast zijn op Beleefmee.nl concerten, lezingen en andere boeiende programma’s te vinden.
Vooral 60 plussers waarderen deze programma’s en jonge mensen weten de weg naar Beleefmee.nl
steeds beter te vinden. Ook de Live-uitzendingen via de website en de Facebookpagina van
Beleefmee.nl worden goed bekeken. Zo brengen we ‘het geloof’ in de huiskamers van onze
landgenoten. En hoe fijn is dat voor mensen die ‘zoekende’ zijn of kerkgangers die vanwege
ouderdom, ziekte of andere redenen aan huis gebonden zijn!
Steun ons!
Ondanks de grote groep vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor het camerawerk, regelwerk,
schrijfwerk en dergelijke, is er geld nodig om LPB media in de lucht te houden. En dat geld is er niet
meer, het aantal donateurs loopt terug maar de kosten voor apparatuur, onderhoud websites en wat
al niet meer nodig is om mooie programma’s en materialen aan te bieden, dalen helaas niet…
Uw gebed is daarom echt nodig! Het team van LPB media hoopt Gods instrument te blijven in een
land waar mensen “verdwalen”… Zijn Koninkrijk moet toch zichtbaar zijn?! LPB media zet zich op
haar manier in om Gods liefdevolle boodschap te delen. Vraag Hem a.u.b. om Zijn onmisbare zegen!

Zonder Gods zegen kan LPB media geen:
• Programma’s maken voor mensen die vanwege ouderdom of gezondheid aan huis gebonden zijn.
• Verbinding leggen tussen kerk en eenzame en zoekende mensen.
• Platform bieden aan ruim 4500 geregistreerde gebruikers van Beleefmee.nl.
• Materialen van Opkijken.nl categoriseren voor maandelijks 15.000 werkers in de kerk.
• Opnames van meditaties (met gebaren) maken voor doven en slechthorenden.
• Platform bieden voor 60+ waar hun stem gehoord wordt.
• Live-uitzendingen maken van lezingen, concerten en andere opnames maken waar oud
(maar ook jong) van geniet.
• Natuurprogramma aanbieden waarin Gods Schepping centraal staat.
• Christelijke thema’s uitdiepen, meditaties en podcasts maken.
• Informatie en materialen aanbieden voor kinderwerk, catechese of persoonlijke geloofstoerusting.
• Geloofsondersteuning bieden aan mensen met een beperking.
• Beamteams ondersteunen.
LPB media werkt met ruim 150 vrijwilligers door het hele land, gecoördineerd door een heel klein
betaald team (2,5 Fte) in Zwolle. We leveren onze dienstverlening aan de kerken in een steeds
complexere maatschappij, waarbij wij zien dat ook de kerkelijke wereld steeds verandert. Er is tegelijk
één constante, en dat is onze goede God in de hemel. Voor Hem doen we als eerste ons werk, en
tegelijk voor onze naaste!

