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U heeft er misschien al iets over
gehoord of gelezen: Opkijken.nl.
Deze nieuwe website met audiovisueel materiaal is ontwikkeld door
de LPB. Opkijken.nl is een toegankelijke website, geschikt voor
een brede doelgroep.
Inderdaad: de LPB gaat met haar
tijd mee. Omdat mensen steeds
meer visueel ingesteld raken, en
het specialisme van de LPB het
maken en beschikbaar stellen van
audiovisueel materiaal is, lijkt
het ontwikkelen van een website
met audiovisueel materiaal voor
de hand te liggen. Opkijken.nl is
geboren.
Op de site zijn alle (zowel huidige
als nieuwe) producten van de LPB
in hoogwaardige kwaliteit via een
uitgebreide zoekfunctie snel te
vinden en te beluisteren en/of te
bekijken. In de toekomst kunnen
de opnamen ook gedownload
worden. Zo kunt u ervan genieten
op het moment dat u het wilt.
Maar u kunt de opname ook op
een USB-stick meenemen naar de
vereniging of wijkavond.
Daarnaast zullen de zogenaamde
toogdagen, zoals de TU dag, live
via deze site te zien zijn.
In veel gemeenten wordt audio-

Opkijken.nl is 28 februari tijdens onze medewerkersmiddag op een feestelijke manier gelanceerd door onze voorzitter Dick Scheepstra.

visueel materiaal ontwikkeld.
Tot nu toe wordt dit alleen
plaatselijk gebruikt. Dat is jammer. Kerkleden, kerken en
organisaties kunnen voortaan
hun zelfgemaakt audiovisueel
materiaal, zoals muziekfragmenten, filmpjes,sketches, interviews,
discussies, etc., op Opkijken.nl
plaatsen. Zo zijn ze voor iedereen
beschikbaar.
Opkijken.nl biedt een platform
aan andere organisaties die een
audio- of videoboodschap willen uitdragen. Zij kunnen bijvoorbeeld een film op hun eigen
website laten zien via de speler
van Opkijken.nl. We stellen als

eis dat het audiovisuele materiaal
in lijn is met de visie van de LPB
en dienstbaar is aan het kerkelijk
leven.
De naam Opkijken.nl is niet
zomaar gekozen. Op de website
kan je kijken naar filmpjes, de
naam omvat verwondering ‘daar
kijk ik van op!’ en heel belangrijk:
het aspect van aanbidding, opkijken naar God. Opkijken.nl is een
toegankelijke website, geschikt
voor een brede doelgroep.
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Wat kunnen LPB producten voor u betekenen?

v i d e o

We horen regelmatig de opmerking: “De LPB doet heel goed
werk, maar ik hoef er gelukkig nog geen gebruik van de
maken”. Alsof je pas wat hebt
aan de producten van de LPB
wanneer je niet veel meer kunt.
Maar dat is een misverstand.
Wij denken dat er in onze
catalogus diverse LPB opnamen
staan die veel voor u kunnen
betekenen. Hoe? Hieronder
enkele voorbeelden.
Je wilt dicht bij de Here leven.
Toch merk je dat het er niet
altijd van komt om uit de
Bijbel te lezen. Je wilt het wel
graag, maar het lukt niet. Met
anderen praat je erover en je
merkt dat zij het ook lastig vinden. Of je bespreekt het met je
wijkouderling. Maar je komt er
niet verder mee.
Kijk en/of luister dan eens samen
met je medestudenten of met je
‘lotgenoten’ naar de praktische
tips van ds. Van der Leest voor
Bijbellezen (Dvd nr. 95; Cd nr.
2596) Nodig je wijkouderling
er ook bij uit. Bespreek wat je
alleen of samen zou kunnen doen
om toch vaker uit de Bijbel te
lezen.
Je leeft mee met wat er binnen de kerken gebeurt. Je
hoort soms kritiek op besluiten
van een classis of Generale
Synode. Je discussieert
erover met vrienden, op de
Bijbelstudievereniging of op
een wijkavond. Al die meningsverschillen doen je pijn. Maar
je weet niet zo goed wat je
ervan moet denken of zeggen.
Je hebt van je kerkenraad de
brochure “Werk in de kerk”

gekregen, waarin de besluiten
van de GS Zwolle 2008 worden toegelicht. Maar tot een
gesprek er over komt het niet.
Neem dan eens de Dvd of Cd
waarop ds. De Snoo de besluiten van de GS Zwolle toelicht
(Dvd nr: 103; Cd nr: 2625 )
mee naar de vereniging of de
wijkavond. Of vraag de kerkenraad of dit niet iets is voor een
gemeentevergadering. Maar je
kunt er natuurlijk ook gewoon
thuis naar kijken.
Je zit weer alleen op je kamer.
Je hebt de televisie uitgedaan.
Of je blijft toch maar kijken
naar iets wat je niet echt interesseert. Wat moet je anders
doen. Je Cd’s heb je al zo vaak
gehoord en iedere keer weer
nieuwe kopen is ondoenlijk.
Wordt dan gebruiker van de
LPB. Dan krijg je (gratis) regelmatig nieuwe CD’s en Dvd’s
met koren die geestelijke liederen
zingen of met samenzang van
psalmen en gezangen. Voor je

het weet zit je mee te zingen. Je
geloof wordt er door gesterkt.
Afgelopen zondag is afgekondigd dat br. en zr. A zijn
gescheiden. De gemeente is
er kapot van. Ieder voor zich
voelt zijn/haar onmacht. Ook
de wijkouderling is teleurgesteld. Heb ik er wel genoeg
aan gedaan? Hebben we het als
kerkenraad wel goed aangepakt?
Hebben we in onze kring of
groep er wel voldoende aandacht aangegeven?
En hoe moet het nu verder? Als

de gemeente hen maar niet in
de kou laat staan?
In verschillende plaatsen zijn
over het thema “huwelijk en
echtscheiding” vergaderingen
belegd. De vergadering in
Hilversum is op Cd genomen (cd
nr.: 2620).
Beleg als kerkenraad eens een
bezinningsavond of maak er een
thema van op een bijeenkomst
van je kring of groep. En gebruik
de cd dan als inleiding. Bereid je
op de discussie voor door thuis of
wanneer je in je auto zit de cd
alvast te beluisteren.

Wist u dat:
•
•
•
•
•
•

onze organisatie de komende synodeperiode het beheer van de GKV-website weer zal doen?
We doen dat werk in opdracht van deputaten Generale Synodale Publicaties.
we een nieuwe penningmeester hebben? Zijn naam is Jan Sikko Klinker uit Drachten.
We zijn blij met deze financiële specialist in het bestuur!
ons studiomeubilair door vrijwilligers is gerenoveerd? Het is tijdens de medewerkersdag op
28 februari in gebruik genomen.
we gaan nadenken over een nieuw logo voor onze organisatie? U mag meedenken door een
schetsje te ontwerpen en ons te mailen. De naam die je daarbij gebruiken moet is LPB.
we regelmatig oude gebruikte cd’s hebben die voor het knutselen (op scholen e.d.) gebruikt
kunnen worden? U kunt ze bij ons opvragen.
een presentatie hebben gemaakt voor bij een collecte tijdens de kerkdiensten? Download deze
vanaf onze website www.luisterpost.nl

Interview met
diaken Sjors Joosse

De LPB is in de jaren zestig
van de vorige eeuw opgericht
door diakenen. Er is inmiddels
veel veranderd, maar we zijn
nog steeds een diaconale organisatie. Sjors Joosse, diaken van
de Gereformeerde Kerk (vrijg.)
in Vlissingen aan het woord.
Hoe ziet de gemeente van
Vlissingen er uit?
We hebben ongeveer 205 leden
in verschillende leeftijden. Er
zijn 80 adressen.
Bent u bekend met de diensten
van de LPB?
Jazeker! Vroeger maakte mijn
opa gebruik van de diensten
van de Luisterpost en tegenwoordig maken mijn neef en
tante gebruik van de diensten
van de LPB.
Bovendien heeft mijn broertje
in zijn jonge jaren de bandjes met gesproken boeken
van Bralectah helemaal grijs
gedraaid. Hij heeft dyslexie en
kon op deze manier toch boeken van bijvoorbeeld Snuf de
hond tot zich nemen. Een heel
dankbare gebruiker!
En in de gemeente van
Vlissingen?
Op dit moment wordt er niet
zo heel veel gebruik gemaakt
van jullie diensten. Wel is ieder
gemeentelid bekend met de
LPB. Gemeenteleden Wim en

Ria de Feijter zijn een actief
echtpaar bij de LPB en stralen
dat uit!
Doen jullie je voordeel met de
bekendheid van de LPB?
Jazeker! Als onze diakenen
ergens signaleren dat er
behoefte is aan een bepaalde
ondersteuning komen we snel
bij de LPB terecht. Het is mooi
dat we een beroep op de LPB
kunnen doen. Bovendien is het
goed om mensen in je omgeving op de mogelijkheden te
kunnen wijzen.
Zou Vlissingen meer gebruik
kunnen maken van onze producten?
Ja, veel mensen hebben nog
het idee dat de producten van
de LPB niet voor hun bestemd
zijn, terwijl bijvoorbeeld een
DVD van de Schooldag voor
iedereen interessant is.
Is een website als Opkijken.nl
interessant voor je gemeente?
Ja, mensen zullen hier wel
gebruik maken, denk ik. Het
moet natuurlijk wel eerst
een beetje inburgeren. Maar
het lijkt me een heel mooi
medium. Goed materiaal voor
bijvoorbeeld een Bijbelstudie
is altijd fijn. En ook als diaken
kan ik hier goed gebruik van
maken.

Aangeboden ?!
Hebt u er wel eens bij stilgestaan of hulpverleningsorganisaties moeten uitgaan van de vragen die zij krijgen vanuit
de doelgroep of dat zij op eigen initiatief producten moeten
aanbieden?
Tegen dit punt liepen we aan als organisaties hier in
’t Gbouw te Zwolle. Misschien vindt u het als lezer een
theoretische discussie. Toch bepaalt het ons bij de uitgangspunten van onze organisatie.
De LPB is in de jaren zestig van de vorige eeuw opgericht
door de diakenen. Steeds hebben we een volop diaconale
organisatie willen zijn. Daar ligt ons vertrekpunt; met
diaconale bewogenheid omzien naar onze naaste broeders
en zusters. Het grote voorbeeld voor alle diaconale werk is
de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10: “en toen hij de
gewonde man zag, werd hij met ontferming bewogen. En
hij ging naar de man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze”. De priester en de leviet waren voorbij
gelopen. Misschien waren ze wel gestopt als de gewonde
man om hulp gevraagd had, maar dat heeft die man niet
gedaan. De Samaritaan zag de man, ging uit zichzelf naar
hem toe en bood zijn hulp aan. In vers 37 zegt de Here
Jezus dan (ook) tegen ons: “Doet u dan voortaan net zo”.
Er is veel nood in de gemeente, we zien dat en dan bieden
we onze diensten aan; aanbodgestuurd dus. We hoeven
niet te wachten tot onze doelgroep vraagt om iets. Nee, we
mogen het vanuit een Bijbelse opdracht aanbieden.
Kunnen we dan maar alles maken wat we willen?
Natuurlijk niet. We willen ons werk zo zinvol en efficiënt
als mogelijk doen. Hiermee sluiten we vanzelfsprekend aan
bij de wensen die er leven bij de vaste gebruikersgroep van
onze producten. En dan gebruiken we ons gezonde verstand, overleggen we met onze achterban, doen we vooronderzoek, gebruiken goede technieken en verantwoorde economische methodes. Maar we willen in de eerste plaats ons
hart laten zien. Een gewonde man aan de kant van de weg
help je gewoon. Een oudere help je bij het oversteken van
een drukke weg. Een eenzaam kerklid die altijd maar thuis
zit bied je een prachtige cd-opname aan met Bijbelse troost.
Je biedt het aan, ze hoeven er toch niet eerst om te vragen?
En zo gaan we naast die plaatselijke diaken staan wanneer hij zijn bevestigingsformulier leest: “De Here roept
op om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen
in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus
mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte,
eenzaamheid of armoede”. We zijn God diep dankbaar dat
Hij ons wil gebruiken om
Zijn rijke troost aan onze
naaste te mogen aanbieden.
Wat ons betreft hoeven ze
daar niet om te vragen.
Bernhard Jonker,
directeur LPB

Een aantal reacties op
het live uitzenden van de
Schooldag:

Bruisend feestconcert op 28 februari!
Zaterdag 28 februari was een feestelijke dag voor de LPB.
Ter ere van de honderdste videoproductie vond er een groot
feestconcert plaats. In de Grote of St. Michaëlskerk in
Zwolle traden diverse koren en bekende musici op. Het
concert was live via Opkijken.nl te volgen. Bent u nieuwsgierig geworden? Deze avond resulteert uiteraard in een
mooie CD /DVD-combinatie. Als u wilt (na)genieten van
dit concert, bel dan met ons kantoor of stuur ons een
mailtje.

Nieuwe
DVD’s en CD’s

De LPB: Luisteren, Proeven, Beleven!

DVD

CD

Nr. 97 TU dag Kampen 2008

2616 Jubileumconcert “ 30 jaar

Piano en orgel werden bespeeld door

“ De gulle Gever “

Brassband “de Lofklank”.

Henk de Vries.

Woensdag 24 Sep 2008, Kampen -

Zaterdag 25 Oct 2008, Drachten -

Medewerking verleende Malletband

Diverse locaties (Schooldag) , spraak.

Geref. Kerk ‘De Oase’ , muziek.

Soli Deo Gloria uit Uithuizermeeden.

Impressie en referaten van de TU dag

Een jubileumconcert, want “De

Deze band speelt op Xylofoons en

2008 in Kampen. Referaten van o.a.

Lofklank” bestaat 30 jaar en is de

Marimba. Ze doen dat onder leiding

Prof. B.Kamphuis en Prof. G.

enige Gereformeerde Brassband in

van mevr. G. Wieringa.

Kwakkel.

Friesland.
De Lofklank, kent twee afdedelingen,

Nr. 99 Werkcongres Bijbelstudiebond

die beide aan dit concert meewerken.

Op Zaterdag 1 Nov 2008 vond op het

Lofklank A staat onderleiding van

Greijdanus College in Zwolle,

Marco Middelberg, terwijl Lofklank B

Werkcongres “De stad...uitdagende

onder leiding van Johannes Weening

toekomst? “ plaats. Bijbelstudie Ds.

musiceert.

Tim Vreugdenhil over “ Ninevé die

Aan dit concert wordt verder meege-

grote stad “ Referaat Prof. dr. Peter van

werkt door drummer Paul Lovatt-

de Kamp over “Welkom in de stad “

Cooper.

Poppenspeler André Verhagen African puppet

2617 Geref. Gem.Koor Ulrum o.l.v

Diverse sprekers en workshops

Fré Jonker en m.m.v. De Malletband
Zaterdag 15 Nov 2008,

Nr. 103 Synodebesluiten toegelicht

Uithuizermeeden - GKV Kerkgebouw,

Dominee de Snoo licht de synodebe-

muziek. Dit concert werd gegeven

sluiten van de Generale Synode Zwolle

door Christelijk Gemengd Koor

toe.

“Ulrum” olv Fré Jonker.

Voor elkaar!
Dit infobulletin stond bol van
nieuws over de LPB.
Opkijken.nl, nieuwe CD’s en
DVD’s, het feestconcert. 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

“Mijn complimenten voor de
live internet uitzending van de
Schooldag. Het klonk prima.
Helaas kon ik dit jaar niet naar
Kampen, maar op deze manier
heb ik toch het gevoel dat ik er
bij was.“
“Geweldig, deze service van de
LPB!! Ik zat thuis achter de
computer te werken, en kon
ondertussen gewoon meeluisteren met de TU! “
“Mooi, dat de Schooldag op deze
manier naar de mensen toe
komt! Voor gemeenteleden die
graag ook even waren gekomen,
maar verhinderd waren is dit
ideaal.
Ik heb verschillende fragmenten
bekeken en vond de beelden
duidelijk.”
“Leuk, afwisselend om naar te
kijken. Wij hebben ervan
genoten.”

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

