Wat kunt u vertellen over onze organisatie als wij bij u uitgenodigd zijn? Want wij hopen
natuurlijk dat u ons wilt voorstellen aan uw publiek. Of dit nu een lezing of concert betreft,
een Beamteamdag of een ander evenement.
U kunt kiezen uit onderstaande teksten als u een “visitekaartje” wilt doorgeven. Misschien
hebt u alleen te maken met het team van Beleefmee.nl die een opname verzorgt van een
live-uitzending. Dan kunt u tekst 1 gebruiken. Maar wilt u wel meer vertellen over ons en ons
werk steunen dan is tekst 3 weer handig om erbij te pakken. Dat is aan u!

1. U ziet hier allemaal camera’s staan. Deze zijn van Stichting LPB media uit Zwolle (misschien
kennen jullie deze stichting nog onder de naam Luisterpost|Bralectah). Het is een landelijke
stichting bestaande uit vrijwilligers die opnamen maken voor ouderen en mensen die minder
aan kerkelijke activiteiten kunnen deelnemen. Via het online mediakanaal Beleefmee.nl kan
iedereen nu live meekijken. Daarom wil ik ook alle kijkers hartelijk welkom heten, mooi dat
jullie kijken en dit concert/congres met ons mee maken! Maar u, als aanwezigen hier, bent
natuurlijk ook nieuwsgierig naar de opnamen. Vanavond thuis kunt u de opnames al
bekijken. Dat kan op www.beleefmee.nl. U kunt zich gratis laten registreren en nog veel
meer programma’s bekijken. Succes mannen techneuten, maak mooie opnamen, fijn dat
jullie dit als vrijwilligers voor de mensen thuis willen doen.
2. Stichting LPB media uit Zwolle (voorheen: Luisterpost|Bralectah) is vandaag hier aanwezig
om opnames te maken. Vandaar dat u camera’s ziet staan. De opname van vandaag is later
terug te vinden op Opkijken.nl, een onderdeel van LPB media. Je kunt bij Opkijken.nl terecht
voor ondersteuning in de vorm van informatie en materialen voor beamteams, voor
catechisatie, voor kinderwerk, geloofsonderwijs aan mensen met een beperking, en voor
bijbelstudie. Dus zoekt je inhoudelijke materialen van goede kwaliteit die geschikt zijn voor
gebruik in de kerk, dan ben je bij Opkijken.nl aan het goede adres!
3. U ziet hier allemaal camera’s staan. Deze zijn van Stichting LPB media uit Zwolle (misschien
kennen jullie deze stichting nog onder de naam Luisterpost|Bralectah). Zij richt zich op
ouderen en mensen die minder aan kerkelijke activiteiten kunnen deelnemen via het online
mediakanaal Beleefmee.nl. Ook voor u interessant! Zo kunt u ook thuis meebeleven wat er
in de kerken gebeurt via Beleefmee.nl. De werkers in uw kerk vinden ondersteuning bij hun
werk via Opkijken.nl. Deze website biedt o.a. materiaal aan kinderwerkers, beamteams,
bijbelstudieleiders, jongerenwerkers en dominees. Iedere maand bezoeken ruim 20.000
mensen Opkijken.nl. Maar om Beleefmee.nl en Opkijken.nl gratis aan te blijven bieden is uw
steun hard nodig! LPB media hoopt daarom dat u niet alleen gebruik maakt van Beleefmee.nl
en Opkijken.nl maar ze hoopt ook op uw bijdrage. Laat uw waardering voor dit werk merken
door via een van de sites te doneren. Dank u wel!

