
Door onze facilitaire 
dienstverlening worden 
verschillende websites 

onderhouden 
waaronder de site

www.vragenovergeloven.nl

Deze site wordt goed bezocht 
en in 2021 zijn er zelfs 

1206 Bijbels aangevraagd!

Dankzij de Bijbelvereniging 
- voorheen de Nederlandse 

Gideons - hebben al
deze aanvragers

een Bijbel ontvangen. 

1206 Bijbels
Toegezonden 

door de
Bijbelvereniging!

Colofon

Postadres: Postbus 499, 8000 AL Zwolle
038 427 04 48 | info@lpbmedia.nl
www.lpbmedia.nl

 Vreemde vreugde

Een multimediale bijbelstudie over 
de eerste brief van Petrus,

aangeboden door 
Steunpunt Bijbelstudie en 

LPB media.

Met de predikanten
Jasper Klapwijk,

Gerrit den Broeder,
Bart Noort,

Arnout Francke.

facebook.com/beleefmee 
twitter.com/beleefmee
facebook.com/opkijken
twitter.com/opkijken 
instagram.com/opkijken.nl

Samenwerking 
Steunpunt 

Bijbelstudie

Zoals het onderwerp van de 
Bijbelstudiedag: De kerk als 

contrastgemeenschap,
uitgezonden door LPB media. 
Meer videomateriaal over dit 

onderwerp is te vinden op
Beleefmee.nl en het dossier

op Opkijken.nl

En: Alleengaanden, waar de 
programmering in november 
over ging n.a.v. het magazine 

WegWijs van Steunpunt 
Bijbelstudie over dit thema. 

Met o.a. Aukelien van Abbema. 

Maar ook eigen
maandthema’s bijvoorbeeld:

Corona als kantelpunt?
Met een lezing van 

Prof. Kees de Ruijter over 
‘De hemel op aarde’ en
een Denk eens mee…

met Peter Wierenga over
‘Herkerken’. Vaak gecombineerd 

met boeken-winacties.

Oslo gospelchoir
Messiah

door Reflection Assen

Compilatie
Ere zij God 

En we konden gebruik 
maken van heel veel 

archiefmateriaal, 
zoals de opname van 

Schooldag 1998

Vanwege corona werden er nauwelijks evenementen 
of andere activiteiten georganiseerd die LPB media kon 
opnemen. Gelukkig hadden we nog veel mooi materiaal 
op de plank liggen, bijvoorbeeld:

Enkele cijfers

Gebruikers mediaplatform Beleefmee - 5.436

Website bezoekers Opkijken - 145.135

Eigen videoproducties - 79

Aantal livestreams - 62

Jaarlijkse adviseringstrajecten kerktechniek - 16

Technisch beheer websites inclusief mail - 341

Financieel 

Opbrengst donaties/giften - 210.287 euro
Opbrengst dienstverlening -   59.830 euro

Aantal donateurs - 10.804
Aantal vrijwilligers - 171
Aantal Fte in loondienst - 3,1

De volledige jaarrekening is te vinden
op onze website.

Geloof en kerk meebeleven, 
al vanaf 1966!

Jaarverslag 2021



Onze natuurprogramma’s GAAF 
laten Gods grootheid zien. 

We herhaalden af en toe een 
boeiende aflevering,

bijvoorbeeld:
Rariteitenkabinet met Klaas Nanninga,
Sallandse Heuvelrug met Arend Spijker,

de Olde Maten met Annie Visscher,
Nationaal Park Weerribben

met Arco Lassche.

Arnold
Lassche

Online kerkdiensten 2021

Vanaf het begin van de coronaperiode, 
van 15 maart 2020 t/m 29 augustus 2021,
hebben wij iedere zondag 
ruim 80 kerkdiensten uitgezonden.

We verzorgden uitzendingen van
landelijke diensten in de open lucht.
Maar ook Mission-diensten i.s.m.
Verre Naasten of TU Kampen. 
Of we keken landelijk mee door 
livestreams van plaatselijke kerken, 
zelfs vanuit Oostenrijk en Brazilië!

Het beeldmateriaal is vrij te gebruiken:
www.beleefmee.nl/kerkdiensten

Samen (her)ontdekten wij de 
mooiste plekjes van ons eigen land. 
We ontvingen bemoediging vanuit de 
Psalmen en we zongen mee met de 
oude bekende liederen in een nieuw 
eigentijds jasje.

Mooie samenwerkingen, o.a. met 
Psalm Project, Dit Koningskind
en Stichting Sprank.

Met de Psalmen 
door Nederland 

8 levenslessen voor het
volgen van Jezus 

Deze serie voor de lijdenstijd en 
Pasen bestond uit landelijke
kerkdiensten, ondersteund door
gebaren, die aansloten bij de 
podcast  ‘40 dagen hier & nu’.

Meditatieserie
‘Plek voor Hem’
met podcast

Deze serie startte in de
1ste Adventsweek 2021.
Iedereen kon thuis
meedoen door de
QR-codes te scannen die
op mooie kaartjes stonden.

Diensten met Gebaren

We brachten ‘geloof en kerk’ bij iedereen 
thuis. Door woorden te voorzien van gebaren 

konden ook onze dove en slechthorende 
broers en zussen meedoen!

In 2021 werden naast de
vertolkte kerkdiensten ook 

weer meditaties met gebaren
toegevoegd op Beleefmee.nl


