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Mevrouw Havinga is 86 jaar
en is luisteraar van de LPB. Ze
hoort veel positieve verhalen van
gebruikers van de LPB. “Mensen
uit de kerk die ik spreek hebben er
veel aan. Vooral de cd’s worden erg
gewaardeerd.” Ze gebruikte enkele
jaren producten van de LPB om
er daarna haar mening erover te
geven in het gebruikerspanel.
“De producten die mij het meest
bij blijven zijn de uitgaven die ik
heb gebruikt als materiaal voor
de vrouwenvereniging. In een
klein groepje bekijken we dan
bijvoorbeeld een registratie van de
Bondsdag. Daar nemen we dan
rustig de tijd voor en maken er een

gezellige avond van. Aan de hand
daarvan bespreken we samen een
onderwerp. Dat bevalt ons allemaal
heel goed.”
Hiermee wordt in een keer duidelijk dat producten van de LPB
niet alleen geschikt zijn voor
mensen die niet meer actief kunnen deelnemen aan het kerkelijk
leven, maar geschikt zijn voor àlle
kerkleden.
Mevrouw Havinga mag dan 86
jaar zijn, ze gaat wel met haar tijd
mee. “Ik maak bijvoorbeeld heel
graag gebruik van het internet.
Daarnaast blijft ik graag op de
hoogte door veel te lezen, en door
de actualiteiten te volgen via radio
en televisie. En omdat ik slecht kan
stilzitten is het fijn dat het weinig

tijd kost. Je hebt tegenwoordig toegang tot heel veel informatie.”
Hiermee bewijst mevrouw
Havinga dat elke generatie
tegenwoordig gebruik maakt van
audiovisuele middelen.
“Lopen gaat de laatste tijd slecht,
dus ik kan zelf niet meer naar de
Schooldag in Kampen. Toch vind
ik het wel erg leuk om iets van de
dag mee te maken. Ik vind het
een hele goede ontwikkeling dat de
LPB de dag live uitzendt via internet. Dat wist ik niet. En dat er ook
nog beelden te zien zijn spreekt mij
heel erg aan. Ik ga zeker proberen
te kijken, en ik zal het ook aan
mijn schoonzusje doorgeven, die zal
het ook wel leuk vinden.”
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De LPB heeft haar eerste documentaire uitgebracht en de titel
gegeven “Bijbelse ruimte voor
samenwonende homostellen?”.
Het onderwerp van de documentaire is gekozen omdat er
veel discussie is over de vraag
welke ruimte de Bijbel geeft
voor het samenwonen van
homostellen.
Op de documentaire komen
meerdere standpunten aan de
orde. Op deze manier kan de
kijker een afgewogen mening
vormen.
We hopen dat deze documentaire nieuw inzicht geeft in
de situatie en problematiek
binnen onze kerken zodat er
meer begrip voor elkaar ontstaat. De documentaire kan
bijvoorbeeld prima gebruikt
worden als introductie van een
Bijbelstudie. Niet om tegenover
elkaar te gaan staan, maar om
bij te dragen aan de opbouw
van elkaar en van Gods
gemeente!
De LPB wil door het inzetten
van nieuwe producten ervoor
zorgen dat mensen kunnen
blijven meeleven met wat er in
de kerken gebeurt en leeft. Het
uitbrengen van de documentaire is niet de enige ontwikkeling binnen de LPB.
Referaten en besprekingen
worden ingekort tot ieder
maximaal 20 minuten. Iedereen
heeft het druk, ook kerkleden.
Ouderen blijven langer actief.
Mensen willen een CD of
DVD dus kunnen bekijken of
beluisteren op het moment dat
het hen uitkomt en er dan ook
snel over kunnen beschikken.

De maatschappij maakt steeds
meer gebruik van beelden. In
de kerk gebruiken we beamers
om de preek met beelden
te ondersteunen. En sprekers gebruiken steeds vaker
Powerpointpresentaties. Een
onderwerp volgen zonder deze
presentatie wordt moeilijker.
Daarom krijgen ook Powerpointpresentaties een plek
op de DVD’s. De eerste
“Powerpoint-DVD’s” over de
Islam zijn al uitgebracht.
Om mensen snel te laten bepalen of hij/zij de inhoud van
een CD of DVD interessant of
bruikbaar vindt, wordt van elke
CD of DVD een zogenaamde
‘trailer’ gemaakt. Hierop wordt
in enkele minuten de inhoud
van de CD of DVD samengevat. De trailer is op de website
van de LPB te bekijken of te
beluisteren. Ook is het mogelijk om op de website van de
LPB de opname in zijn geheel
te bekijken of te beluisteren.
Op deze manier willen we helpen een keuze te maken voor
de juiste producten.

We weten hoe de huidige
gebruikers onze producten
waarderen. Hoe ze ervan genieten, maar ook hoeveel steun ze
eraan hebben. Daarom blijven
we er voor zorgen dat zij kunnen blijven meeleven met wat
er in de kerken gebeurt en leeft.
We denken dat onze “nieuwe”
producten het gemakkelijker
maken om een gesprek op gang
te brengen. Dat kan op vereniging zijn, of op catechisatie, of

een wijkavond of tijdens een
ambtelijk bezoek. Zodat er
meer begrip voor en acceptatie
van elkaars standpunten ontstaat.
We hopen dat iedereen de toegevoegde waarde gaat inzien
van audiovisuele middelen voor
Bijbelstudie. Zo wil de LPB
graag een bijdrage leveren aan
het geestelijk leven, van mensen
persoonlijk maar ook samen.

Wist u dat:
•
•

•
•

•
•

De prijzen van de CD’s en DVD’s voor de verkoop zijn veranderd? Een CD kost nu € 5,- en
een DVD kost nu € 10,-. Dit is exclusief verzendkosten.
We heel veel positieve reacties krijgen op onze CD/DVD combinatie van het feestconcert?
Men vindt de kwaliteit goed vergelijkbaar met TV. Een groot compliment dus aan onze
technische vrijwilligers!
Er ruim 300 mensen gekeken hebben naar de live-uitzending die we verzorgd hebben van de
bondsdag van de bijbelstudiebond in de IJsselhallen te Zwolle?
De mensen in uw kerk die kerktelefoon hebben via de zogenaamde ‘lucas-kastjes’ de hele
week naar een uitzending van de LPB kunnen luisteren? Op die kastjes zitten vier kanalen,
eentje ervan is gereserveerd voor de LPB.
De diaconieën weer een kerstbestelling kunnen doen om weg te geven als een presentje?
Meer informatie hierover hebben de diaconieën al ontvangen.
De LPB woensdagmiddag 9 september een persviewing organiseerde in de Plantagekerk
in Zwolle? Deze persviewing stond in het teken van de eerste uitgebrachte documentaire.

Documentaire
opent ogen

Het valt niet mee om op een
technische manier duidelijk
te maken hoe de documentaire tot stand is gekomen.
Bovendien vertelt cameragebruik en het uitlichten van de
personages inhoudelijk nog
niet zoveel over de totstandkoming.
De kern van het ontstaan van
de documentaire ziet hem niet
in technische details, maar in
de moed van iedereen die voor
de camera zijn of haar verhaal
heeft gedaan.
Want het onderwerp van de
documentaire: Bijbelse ruimte
voor samenwonende homofiele broeders en zusters in
de gemeente, is geen gemakkelijke.
Des te moediger ook om tegen
een driekoppige onbekende
opnamecrew je worsteling,
vertwijfeling of zelfs onmacht
prijs te geven of de besluitvorming van de synode over dit
onderwerp te verwoorden en/
of toe te lichten. De LPB heeft

veel bewondering voor iedereen die dit aandurfde.
Om de documentaire vorm te
geven werden huiskamers en
studeerkamers omgebouwd tot
kleine opnamestudio’s. Met
professor de Bruijne werd voor
een bijzondere locatie gekozen: een verdieping van een
boekhandel, midden tussen de
bezoekende mensen. Dat trok
nieuwsgierige mensen aan: een
mooie gelegenheid om even
een gesprekje aan te gaan.
Ook mooi om te zien dat deze
boekhandel belangeloos hiervoor hun ruimte beschikbaar
stelt.
Het bleek dus lastig om er
alleen maar met een technisch
oog naar te blijven kijken. Er
was veel aandacht voor camerapositie en beelduitsnede,
maar tegelijk zette het onderwerp iedereen aan het denken.
En hopelijk zijn de makers
niet de enige…

In de volle breedte
Al vele jaren leggen we het kerkelijk leven vast op CD en DVD.
En dan probeerden we zo divers mogelijk te zijn. Zware theologisch referaten werden opgenomen, maar ook de kinderbijeenkomsten op de schooldag. Naast de diversiteit van de concerten
waren ook de bijeenkomsten met een spreker heel verschillend.
De LPB medewerkers hebben zo ook zelf een hele brede blik
gekregen in de kerkelijke keuken.
Maar we zien verandering. Iedereen ziet dat er steeds meer verscheidenheid komt in meningen en uitingen van Bijbeluitleg
en geloofservaring. Veel kerkleden vinden dat moeilijk en kunnen dat ook niet zo goed een plaats geven, laat staan met elkaar
delen. Er worden nog wel vergaderingen gehouden, maar dan
wel met gelijkgestemden. Op de zogenaamde mannendagen
worden bepaalde predikanten bewust niet uitgenodigd om te
komen spreken, want ze denken anders en dat strookt dan niet
met het doel van de organisatoren. Hiermee wordt het een dag
van gelijkgestemden. Op een vergadering van de zgn. verontrusten krijgen weer andere predikanten beslist geen gelegenheid om het woord te voeren. Nee, er wordt een predikant uit
‘eigen kring’ gehaald. Opnieuw een dag van gelijkgestemden. Je
ziet het trouwens zondags ook gebeuren in het ‘shoppen’ buiten je eigen gemeente. Veel mensen zijn dus op zoek naar bijeenkomsten waar ze iets te horen krijgen dat bij hen past. LPB
medewerkers zien steeds vaker een groep mensen bij elkaar
zitten die het er helemaal over eens zijn dat de ander het in de
kerk het echt bij het verkeerde eind heeft.
Ik las op de website van www.groei.org : “Gemeente zijn betekent dat wij leven in verbondenheid met Jezus Christus maar
ook dat wij onze verbondenheid met andere gelovigen gaan
ontdekken. Allen die Christus toebehoren vormen samen ‘’Het
lichaam van Christus’’, ieder met zijn of haar eigen unieke
gaven en mogelijkheden. Daarbij is het Gods verlangen dat wij
individueel en als gemeenschap een leesbare brief van Christus
zullen zijn en zijn boodschap in woorden en daden gestalte
geven”.
En op de website van www.gemeentevandaag.nl : “Werken in
de kerk wordt hiermee iets heel moois. Op je eigen plekje mag je
meewerken aan Gods grote plan om zijn wereld te redden van
de ondergang. Wie iets peilt van het geheim van de gemeente,
dat openbaar is geworden in Christus, vindt daarin de spankracht die de heilige Geest geeft om door te gaan”.
De LPB medewerkers blijven hun microfoons en camera’s op
die bijeenkomsten van gelijkgestemden neerzetten. Hiermee
bieden we alle kerkleden de mogelijkheid het ‘andere geluid’
toch te horen. Want voordat je iemand anders oordeelt moet
je zijn woorden wel gehoord en zijn werken wel gezien hebben. Lees de eerste verzen van
Filippenzen 2 over ‘die ander en jij’
maar eens. We bieden dus iedereen
aan om gebruik te maken van de
LPB producten. Nog beter is het de
ander recht in de ogen te kijken en
met elkaar door te praten over je
zorg en blijdschap.
Bernhard Jonker,
directeur LPB

Vrijdag 25 september werd er weer een Schooldag georganiseerd door de Theologische Universiteit in Kampen. Niet
meer op de laatste woensdag van september zoals de voorgaande jaren, maar vanaf dit jaar op vrijdag. En niet alleen
de dag, ook het programma van de Schooldag is veranderd:
meer aandacht voor theologie.
Wat niet verandert: De LPB neemt de Schooldag voor u op.
De dag werd live uitgezonden via www.luisterpost.nl en
natuurlijk wordt er weer een mooie DVD van gemaakt.
Een aantal reacties op het
werk van de Luisterpost:
“Opnieuw kregen we zo’n
ontzettend mooie cd toegestuurd.
Ik wil even zeggen dat we er
heel blij mee zijn.
De liederen bemoedigen ons.
We hebben drie mensen in
ons gezin met een lichamelijke of psychiatrische handicap en we worden altijd
getroost door mooie liederen.
Bedankt dus en God’s Zegen
op jullie werk.”
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CD’s
Nr. 106,107 en 108: 3-delige DVDserie over de Islam.

Nr. 2633: Voorjaarsconcert van

Er zijn drie leeravonden over de Islam
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Powerpointreferaten:

Met medewerking van o.a.

1.

De ontstaansgeschiedenis van de

Mannenkoor Jesu Dulcis Memoria en

Islam, spreker Ds. Wim Noordzij

dirigent Eddy Mul

3.

De Bijbel en de Koran, spreker
Ds. Marten de Vries

Nr. 2632 : Samensprekingen CGK-

In gesprek met moslims, spreker

GKV te Vlissingen

Ds. Cees Rentier

Woensdag 18 Mar 2009 werd in

De Powerpointreferaten geven ant-

“Leuk dat jullie iets doen
met beeldmateriaal voor
bijbelstudie. Ik maak er
gebruik van en hoop dat
jullie t.z.t. nog meer zullen
aanbieden.”

in de ‘Koningskerk’ in Zwolle.

Kerk Deel 8

2.

“Goed idee om documentaires te gaan maken. Ik ben
benieuwd naar die eerste
over de bijbelse ruimte voor
homostellen. Succes ermee.”

Vlissingen een samenspreking gehou-

Voor elkaar!
Ook dit infobulletin stond bol
van nieuws over de LPB. Het
uitbrengen van een documentaire, powerpointreferaten,
nieuwe CD’s en DVD’s, het
live uitzenden van de
Schooldag: wij mogen prachtig werk doen en wij zijn God
heel dankbaar dat Hij ons wil
gebruiken voor dit werk.
Zonder u, als donateurs, kunnen wij ons werk niet uitvoeren. Wij zijn blij dat u ons
werk mogelijk maakt, en wat
denkt u van onze
gebruikers?Uit reacties blijkt
de grote waardering voor ons

werk. Alle reden dus om ons
werk graag te willen
voortzetten!
U kunt ons helpen door bijgevoegde acceptgirokaart te in te
vullen. Er wordt ook al veel
gebruik gemaakt van automatische incasso’s. Als u dat zou
willen, neem dan even contact
met ons op. Een vast klein
bedrag per maand is misschien
makkelijker voor u, en het
bespaart ook voor ons nog
kosten. Mogen we ondanks de
financiële crisis toch op u
rekenen? Namens onze gebruikers alvast heel hartelijk
bedankt!

