
www.lpbmedia.nl/doneer
IBAN-nr NL72INGB0001250509

Enkele cijfers

Afbeelding: cassettedecks

uit de jaren '80.

“We weten dat God een eerlijke en rechtvaardige wereld wil, dat moet in het
dagelijks leven aan ons te merken zijn. Laten we daarom nadenken over de
vraag wat God de Schepper ons te zeggen heeft, en hoe dat verbonden is met
de natuur."

Maar... investeren in het ‘paradijs op aarde’, dat kost je wat. Zonnepanelen
aanschaffen, fairtrade spullen kopen, denken en doen in groene thema’s…
Wat zouden eerste, en misschien wel kosteloze, stapjes kunnen zijn?

Elline de Jong van De Wonderzolder wil graag al spelend de wereld mooier
maken en kiest daarom voor de in- en verkoop van eerlijk en duurzaam
speelgoed. Zij praat met ds. Jeroen Sytsma over duurzaamheid en
rentmeesterschap in ons programma 'Denk eens mee...'

"Ik zoek ook steun bij God want het is best pittig om te veranderen en ik hoop
vooral dat ik mensen kan meegeven dat elk stapje helpt", zegt zij.

Opkijken.nl heeft in dit dossier verdiepende materialen verzameld.
Op Beleefmee.nl vind je over dit thema een preek, interview en een
aflevering van het natuurprogramma GAAF.

DENK EENSMEE…
Hoe duurzaam ben jij?

Het besef groeit dat we zuinig moeten zijn op de
aarde. We geven dan geld aan goede doelen, maar
als gevraagd wordt je leefstijl aan te passen…?

Dat vraagt om het maken van bewuste keuzes.
Want als je gelooft dat God de wereld heeft
geschapen, waarom zou je dan niet goed voor het
milieu zorgen en je daarnaar gedragen?

Vaak associëren wij duurzaamheid alleen met
zorg voor het milieu, terwijl het juist gaat over het
leven van onze naaste dat wordt bedreigd.

Verbonden met de natuur

Deborah Meijer wilde na de Havo graag logopedie studeren maar
werd niet aangenomen. Nu is zij Tolk Nederlandse Gebarentaal en
kennen we haar van de landelijke kerkdiensten die in deze
coronaperiode iedere zondag worden uitgezonden door LPB media
via Beleefmee.nl: “Ik ben zelf ook gelovig en ik vind het heel mooi om
mijzelf op deze manier in te zetten voor God. Ik zie dat zeker wel als
een taak.”

Doet zij hetzelfde als “de dame naast Rutte” tijdens de
persconferenties? Deborah lacht en zegt met een knipoog: “Ja,
eigenlijk is mijn werk hetzelfde, we vertalen allebei het gesproken
Nederlands naar Gebarentaal, maar dan in andere situaties.
Maar in deze coronacrisis ziet Deborah geen volle kerk met mensen
voor haar als zij de preek in gebaren omzet en heeft ze geen
oogcontact met haar doelgroep: “Er is helemaal geen interactie en
dat is iets wat ik wel mis."

Lees het hele interview van Deborah op Beleefmee.nl onder
'Achtergronden van producten'. Ook op Opkijken.nl is meer
informatie te vinden over mensen met een auditieve beperking.

De landelijke diensten met Deborah als tolk zijn te vinden op:
www.beleefmee.nl/live-uitzendingen-archief

Verbinding met mensen met auditieve beperking

“Ik zou graag willen dat er
in alle kerken een tolk

ingezet mag worden, zodat
alle dove christenen zich in
hun eigen kerk/gemeente
kunnen thuis voelen!”

De coronagolf sloeg over ons heen en de kerken bleven leeg.
Geen concerten en geen bijeenkomsten meer...
Alles stond in 2020 op z'n kop en dat leidde tot veel vragen, ook
vragen in gebed aan God.

Wij geloven dat wie schuilt bij Hem nooit alleen zal zijn, ook niet in
alle pijn, moeite en verdriet. Niets kan deze band van Liefde
verbreken. Ook onze onderlinge band als broers en zussen in het
geloof blijft altijd bestaan. LPB media hoopt daarin bij te dragen
door programma’s aan te bieden die deze band van Liefde versterkt.
Dat deden we vanaf 1966 en vorig jaar in 2020 - waarvan we u nu
een overzicht bieden - en dat blijven we doen zolang dat kan, onder
Gods zegen!



Verbinding met Albert Groothedde,
Israëlconsulent vanuit Jeruzalem.

Christen-zijn tussen de Joden in Israël.
Maar ook verbindingen door kerkdiensten

vanuit Brazilië en Oostenrijk.

Veel mensen die sowieso al niet de deur uit
kunnen vanwege ouderdom of ziekte genoten al
van onze programma's op Beleefmee.nl maar in
deze coronatijd kan iedereen die nieuwsgierig is
zonder registratie een kijkje nemen door bij
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Samenwerking
Holocaust - Memorial Evening

met de lezing: Wisselende voordeuren
van Bert Woudstra (1932)

Samenwerking met Diaconaal Steunpunt,
Missionair steunpunt en Verre Naasten

om de podcast
40 dagen hier & nu te realiseren

Verbindingen leggen
in de jaren '80

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.
- op Beleefmee.nl zijn concerten, lezingen en
andere boeiende programma’s te vinden.

LPB media beheerst de techniek die nodig is om
de ‘kerkbezoekers’ thuis te kunnen bedienen. Zo
hebben we vanaf het begin van de coronastorm
opnames van landelijke kerkdiensten
uitgezonden en ook een aantal livestreams van
kerken landelijk verzorgd. We hebben
predikanten en organisaties gevraagd mee te
werken aan series want wij willen graag
samenwerken. Het is nodig dat we met elkaar
verbonden zijn en blijven!

Februari 2020 - Samenwerking met
Sprank. Opkijken.nl aanwezig op drie
Sprank-dagen, georganiseerd voor de
medewerkers van Sprank.

Maart 2020 - Tips voor thuisonderwijs,
tips voor online jeugdwerk en serie
‘Corona, kerk en kinderwerk’

Lijdenstijd 2020 - 40 dagen hier en nu.
Namens Opkijken.nl schreven Marleen van
Loenen en Nanda Langkamp een aantal
afleveringen.

Zomer 2020 - Serie Gods nieuwe wereld,
openluchtkerkdiensten met een
verdiepingsdossier en een meditatieserie.
Na de zomer is het portal voor
Ouderenwerk gelanceerd.

Het jaar is afgesloten met de serie
'Ere zij God', zes landelijke kerkdiensten
in de Adventstijd en met Kerst.
Dit is gerealiseerd i.s.m. Steunpunt
Bijbelstudie en Dit Koningskind.

LANDELIJKE 3GK-KERKDIENSTEN
VANAF 15 MAART 2020

JAAROVERZICHT 2020
OPKIJKEN.NL

In 2020 zijn verschillende themadossiers samengesteld en vrijgegeven:
'Samenwerken in geloofsgroei' en 'Bevrijding' i.s.m. Greijdanus
College Zwolle en het themadossier 'Duurzaamheid'.

Ook is er veel videomateriaal toegevoegd aan de database van
Opkijken.nl

Opkijken.nl en
Beleefmee.nl
werken in 2020
steeds vaker samen
om mooie opnames,
programma's en
materialen aan te
bieden via beide
platforms.We zijn gezegend met

goede mogelijkheden
en gaven. Tegelijkertijd
besef ik dat er ook kerken
zijn zonder voorganger of
de juiste mogelijkheden
die toch intens verlangen
om in deze tijd iets te
merken, te zien en te
ervaren van Gods nieuwe
wereld. Hoe mooi is het
dan om in de zomer te
kunnen afstemmen op
www.beleefmee.nl voor
een serie preken over
Gods nieuwe wereld.

ds. Lieuwe de Jong
(juni 2020)

2020: Veel digitale
concertuitjes met o.a:
Groot Mannenkoor,
Friedensstimme,
Adoramus en De Doelen.
Verder digitale uitstapjes
met Arnold Lassche in het
natuurprogramma GAAF.

Opnameopenlucht kerkdiensten
zomerserie 'Gods nieuwe wereld'

Met wilsterflapper Menno Zijlstra op stap.
Hij vertelt over zijn bijzondere

werk als vogelvanger.

De kerkdeuren werden gesloten maar vanuit
Amersfoort-Vathorst konden wij toch het kerk-
zijn beleven door de eerste live-uitzending van
deze landelijke kerkdienst.
En zolang de coronamaatregelen gelden, zorgen
we elke zondagmorgen om 10.30 uur voor een
uitzending van een kerkdienst.


