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“Ik zie mijn opa met verjaardagen, maar dan zit ik vaak bij
mijn neven en nichten en praten mijn ouders met hem. Als Ik opa dan
spreek, is het over koetjes en kalfjes. Hoe het gaat op school en zo.
Maar nu heb ik hem dingen horen vertellen die ik niet eens wist!”

Kleinzoon Bram en opa Ad de Roo deden in 2019 mee aan het
programma ‘Denk eens mee…’ van LPB media. Tijdens de opname
vraagt Bram zijn opa van alles. Over de tijd na de bevrijding. Maar
ook naar de kerk: het be- leven van kerk-zijn en het doen van
belijdenis van het geloof. En opa vertelt hoe hij als vooroorlogs
jochie op-groeide: “Ik ben in 1938 geboren en na de oorlog pro-
beerden mijn ouders het leven weer op te pakken, maar er werd niet
over de oorlog gesproken. Soms hoorde je wel eens wat en dacht je:
o, zo denken ze er dus over.”

Bram: “Nu we echt de tijd namen voor elkaar, konden we veel meer
delen en doorvragen naar de zin van dingen. Echt waardevol!”

Wat is het waardevol als de verbinding tussen generaties groeit. Dat
oud en jong van elkaar leren in gesprek. LPB media benut ieder kans
om hierin een belangrijke rol te spelen!

BELEEFMEE.NL Verbinding tussen generaties
in Denk eens mee...

De liefde van Jezus 
is er voor iedereen!

 

 

O P K I J K E N . N L

“Ik neem de tijd, praat rustig en hou het tempo laag als ik jongeren met
een verstandelijke beperking verhalen vertel. Bij jongeren met een licht
verstandelijke beperking kan je het bekende verhaal wel iets uitbreiden.
En ik bied hen naast de herkenning ook uitdaging.
Het verhaal van David kennen ze wel, maar Mefiboseth meestal niet,
terwijl dit verhaal hen ook aanspreekt”, zegt José. “De aandacht en
ontvankelijkheid waarmee zij de boodschap tot zich nemen, maakt mij
klein. Je merkt dat ze beseffen: dit gaat ergens over! De heiligheid van
de sfeer op dat moment, raakt hen… en mij.” 
 
In 2019 schreef José Korsaan voor de serie 'Gewoon anders Bijbellezen'
en deelde zij haar ervaringen en tips. 
 
Meer informatie en materialen zijn te vinden in de portal
Geloofsonderwijs aan mensen met een beperking op Opkijken.nl.

“Wanneer je niet kunt meekomen op
school en aangepast onderwijs volgt, 
is het belangrijk dat wij het samen goed
hebben als het over God gaat! Dan is de
sfeer en het samenzijn belangrijker dan
het leren”. José Korsaan is jeugdwerker 
in de GKv in Putten en is auteur van
Bijzonder! een Bijbelmethode voor
mensen met een (licht) verstandelijke
beperking. Zij is ervan overtuigd dat het
christelijk geloof, de liefde die Jezus
geeft, voor iedereen toegankelijk is.

DANKBAAR
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“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u

nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal

de vrede van God, die alle verstand te boven

gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus

bewaren”. Filippenzen 4:6-7

Ook dit jaar zijn hebben we veel van onze gebruikers blij kunnen maken met mooie
programma’s en toerustingsmateriaal. Ruim 150 vrijwilligers werkten hier enthousiast aan,
en zetten zich zo in voor een ander. In dit infobulletin willen we overzichtelijk iets laten zien
van onze activiteiten in 2019. Het afgelopen jaar kregen we naast bedreigingen ook veel
kansen. Deze kansen willen we ook in 2020 graag benutten in de behoeften die
kerkmensen op audiovisueel gebied hebben.

Alle eer en dank aan God dat Hij ons die kans geeft.



Wij geloven dat we door eigentijdse
media mensen dichterbij God mogen brengen.
Dat doen we al jaren, tot blijdschap van veel
mensen. Zowel met onze mediaplatforms
Beleefmee.nl als Opkijken.nl hebben we in
2019 maandelijks duizenden bezoekers die
bijeenkomsten kunnen meemaken vanuit huis
of zich verdiepen in actuele thema’s.

Wat is het fijn om nog een beetje weg
te dromen bij de beelden van het natuur-
programma ‘GAAF’. En te horen hoe andere
wandelaars genieten van al dat moois dat Hij
gemaakt heeft!” - Reactie kijker Beleefmee.nl

DANKZIJ U DE BEGROTING GEHAALD!

Onze begroting kwam onder druk te staan,
reserves werden aangesproken en LPB media
keek tegen donkere wolken aan. Dankzij gulle
reacties van donateurs op onze noodbrief brak
er een klein zonnestraaltje door! Onder Gods
zegen mogen wij moedig voorwaarts' gaan en
pakken we dankbaar deze kans op!

MEELEVEN
TOERUSTEN
FACILITEREN

Zwolle 21 november 2019 opnamen bij het
Greijdanus symposium

over "samenwerken in geloofsgroei"

De letters LPB media
staan voor

Luisterpost (LP)
en Bralectah (B).
Media staat erbij

omdat wij een
mediaorganisatie zijn.Live-uitzending 11 april

Bijbelstudiedag Spakenburg 2019
Al vanaf 1966 bereiken

we mensen thuis

Voorzitter Dirk-Albert Prins

LPB media

Onze technische vrijwilligers komen voor de
opnames van GAAF op de mooiste plekjes

zoals het Wekeromse zand

Live-uitzending Symposium
Samenwerken in geloofsgroei

“We ontvingen
gebed, steun en giften.
Dit heeft ons gesterkt
in het vertrouwen
dat we er toe doen.”

2019 MEEBELEEFDE MOMENTEN,
HIGHLIGHTS EN KANSEN ...

In januari 2019 organiseerden
we de bijeenkomst voor beamteams.
Ongeveer 100 aanwezigen volgden het
plenaire programma en deden mee met
diverse workshops.

Laat het verhaal spreken, een serie
blogs en berichten i.s.m. kinderbijbels.nl
waarmee we kinderwerkers handvatten
aanreikten om op creatieve manieren
aan de slag te gaan met bijbelverhalen.

Met 40 dagen hier en nu hebben we
tijdens de Lijdenstijd dagelijks via
podcasts ongeveer 1500 mensen
bemoedigd. En dit jaar is het aantal
luisteraars verdubbeld!

In de zomerperiode boden we onze
volgers 3x per week een meditatie aan
vanuit de serie Rustpunt, geschreven
door Mirjam van der Vegt..Rond de
zomer is de opbouw van het portal
voor ouderenwerk (binnenkort online)

ACTIVITEITEN OPKIJKEN.NL

In september startte de blogserie Gewoon anders bijbellezen –
over bijbellezen met kinderen en volwassenen met een
verstandelijke, sociale, auditieve of visuele beperking.

En met de kerstdossiers bieden we werkers in de kerk ieder jaar
mooie materialen voor kerst en advent. Ook zijn er veel nieuwe
filmpjes toegevoegd aan de database op Opkijken.nl.

Ruim 4500 geregistreerde gebruikers konden
genieten van veel muzikale compilaties,
linteressante lezingen en natuurbeelden. Ook
de meditaties met gebaren en de boeiende
gesprekken met en voor 60-plussers in Denk
eens mee... werden goed bekeken.

Wat is uw favoriete
Bijbeltekst en waarom?
Joop Barkmeijer noemt
in het programma
Denk eens mee…
Jesaja 58: 11:
God belooft dat er weer
een goede tijd komt!

23 feb. - Rouveen
Jubileumconcert CMK
29 mei - Dordrecht
Nationale synode
31 mei - Veenendaal
CGK kerkendag
17 sept. - Amersfoort
Prekenfestival
5 okt. - Barneveld
Friedensstimme dag
26 okt. - Rotterdam
Doelen concert
15 nov. - Goes
Bidstond Synode GKv

2019:  het jaar van
kansen  om geloof en
kerk in huiskamers te
brengen door Live-
uitzendingen zoals:

Liefst 8200 kijkers genoten mee met het Doelen
concert dankzij de live-uitzending van LPB media!

2019
het jaar met kansen om

van op te kijken


