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Een overzicht van een
aantal van onze uitgaven

Het is zondagmiddag. Even kijken
hoe het met uw ouders gaat. Als u
binnenkomt staat de kerktelefoon
aan. Voorzichtig gaat u zitten en
kijkt eens de kamer rond. Alles
straalt rust uit. Uw ouders zitten zichtbaar te genieten van de
kerkdienst. U bent blij dat uw
ouders op deze manier de mogelijkheid hebben de kerkdienst in hun
gemeente te volgen.
Herkent u dit? Mooi hè? Daarom
wil de LPB u op de mogelijkheid
wijzen dat uw ouders ook door
de week gebruik kunnen maken
van de kerktelefoon
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Mensen met een kerktelefoon
kunnen via hetzelfde luisterkastje
naar een uitzending van de LPB
luisteren. Het kastje moet dan
alleen even op een ander kanaal
gezet worden. Kijk daar de volgende keer maar eens naar als u
bij uw ouders op bezoek gaat.
Wel is het zo dat de plaatselijke
beheerder van het systeem het
‘kanaal’ beschikbaar moet stellen
aan de eigen luisteraars, dus als u
er niet uitkomt is er vast wel een
contactpersoon voor de kerktelefoon of wijkdiaken die daarmee
wil helpen. Elke woensdag vanaf

15:15 uur is er een nieuwe uitgave van de LPB te beluisteren.
De hele week erna wordt deze
uitzending herhaald. We zien in
de statistieken dat de uitzendingen goed beluisterd worden. Er
blijkt een duidelijke behoefte te
zijn aan deze dienstverlening vanuit de LPB.
En die dienstverlening gaat verder. Misschien zijn uw ouders
ook wel handig met de computer.
Op de website
www.luisterpost.nl zijn
de bovengenoemde
uitzendingen en

onze producten te bekijken en
te beluisteren. Op onze website
www.opkijken.nl staat niet alleen
audiovisueel materiaal van de
LPB, maar ook van andere organisaties. Het is een platform voor
audiovisueel materiaal binnen de
kerken. Wijs uw ouders er maar
eens op, en neem ondertussen
zelf ook een kijkje.
En dan zijn er ook nog live uitzendingen via onze websites. Lukt
het u niet naar een bijeenkomst
toe te gaan? Wij zorgen dat u het
toch kunt meemaken.
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De LPB heeft een aantal willekeurige kerkleden gevraagd om
nieuw uitgekomen CD’s en
DVD’s te beoordelen. Want
we willen producten maken
die kerkleden aanspreken,
bruikbaar zijn en van goede
kwaliteit.
Recent hebben we alle beoordelingen op een rij gezet.

Conclusies
De bekeken producten worden
zonder uitzondering positief
beoordeeld, zowel voor wat
betreft de inhoud als de kwaliteit. Soms sprak het onderwerp

de ene beoordelaar meer aan
dan de ander.
Wel zijn er diverse opmerkingen gemaakt over de bruikbaarheid van de producten voor
verschillende doelgroepen, de
toegankelijkheid en het ontbreken van beeld bij een aantal
PPR producties.

Aanpassingen
Mede op grond van de
gemaakte opmerkingen hebben
we besloten tot een aantal veranderingen.
- Op elke DVDkomt voortaan een vast menu, zodat

-

-

-

kijkers snel naar het
gedeelte dat hen interesseert
kunnen gaan.
Bij PowerPointReferaat
wordt de spreker meer in
beeld gebracht.
Zowel van het referaat als
van de discussie wordt een
samenvatting van 10 minuten gemaakt.
We willen ook meer mogelijkheden voor ’verwerking’
bieden, bv. door de discussievragen, stellingen en antwoorden als apart onderdeel
op de DVDte zetten.

Elke DVD bestaat dus voortaan uit een korte impressie van
de bijeenkomst (trailer), een
samenvatting van 10 minuten
van het referaat en de discussie,
de hele bijeenkomst en eventuele verwerking.

Uitproberen!
Probeer het maar eens uit.
Onze producten kunnen niet
alleen gebruikt worden voor
persoonlijke toerusting, maar
ook als start voor een gesprek
op een Bijbelstudievereniging,
wijkavond of een gemeentevergadering.

Gebruik ook eens een PPR
De mogelijkheden voor het gebruik van LPB-producten zijn vergroot omdat Dvd´s zijn voorzien van een menu waarmee gebruikers direct voor het bekijken van de bijeenkomst, samenvattingen
en verwerking kunnen kiezen.
Een nieuwe productie van de LPB is het PowerPointReferaat
(PPR). Vaak wordt een referaat gehouden aan PowerpointPresentatie. Een PPR is een film van de spreker waarbij deze presentatie te zien is. De spreker is ingekaderd in een hoekje en de
kijker ziet tegelijkertijd de gehele Powerpoint-Presentatie die de
spreker ook heeft laten zien aan het publiek op locatie.
De nieuwste PPR’s zijn:
• PPR - ‘Feest van de Genade’: verslag van een kringvergadering
gehouden op 8 oktober 2009 in GKV Uithuizermeeden. Ds.
Sieds de Jong sprak over het thema: genade.
• PPR -  ‘Kleur’: verslag van werkcongres van de Bijbelstudiebond
gehouden op 7 november 2009 in het Greijdanus College in
Zwolle. Ds. Jan Haveman en Henk Pietersma belichtten het
thema: kleur.
• PPR – ‘Op de 7e dag schiep God rust’: verslag van jongerencongres Uplink gehouden op 7 november 2009 in Zuidhorn.
Ds. Jasper Kapwijk besprak het thema: de rustdag.
We horen graag uw ervaringen en opmerkingen wanneer u één van
onze producten hebt gebruikt als inleiding op een verenigingsavond
of wijkbijeenkomst. Maar ook wanneer u nog andere mogelijkheden hebt ontdekt!

“Vrijwillig voor de ander”

De LPB werkt met veel vrijwilligers. De 39-jarige Kees
Wijnands is er één van. Hij
leidt een druk leven. In het
dagelijks leven is hij projectleider bij een audiovisueel
bedrijf.
Kees vindt vrijwilligerswerk
belangrijk. “Je bent er niet
alleen voor jezelf, maar ook
voor de ander. Daarbij is het
natuurlijk wel zo dat je een
klik met het werk moet hebben, anders houd je het niet
vol.”
En die klik blijkt Kees met
de LPB te hebben. “Ik heb in
het algemeen bestuur gezeten
en in de commissie productie
en techniek. En nu nog steeds
kan ik mijn ideeën kwijt bij
de LPB. Er is veel ruimte voor
eigen inbreng en dat creëert
een bepaalde betrokkenheid.
Voor mezelf vind ik het werk
waardevol omdat ik een echte
techneut ben en apparatuur
mij gewoon trekt. Ik probeer
steeds meer inzicht te krijgen
en streef altijd naar perfectie.

In de beginjaren ging ik nog
wel eens gespannen op pad,
maar inmiddels heb ik zoveel
ervaring dat het allemaal heel
ontspannen verloopt. Het is
natuurlijk wel belangrijk van
te voren goede afspraken te
maken.”
Na 14 jaar vrijwilligerswerk
is Kees nog niet op de LPB
uitgekeken. “De ontwikkelingen binnen de LPB spreken
me aan en ik vind het leuk
om stapje voor stapje dingen
steeds professioneler aan te
pakken. Dat geldt ook voor
de opnamebus. Ik probeer de
techniek steeds een beetje te
verbeteren.” Voor het werk
van de LPB heeft Kees duidelijke ideeën. “Er zit veel
toekomstmuziek in de huidige
ontwikkelingen. Het maken
van documentaires en het live
uitzenden bieden volgens mij
veel mogelijkheden. Daarnaast
is het natuurlijk belangrijk de
kijkers en luisteraars te activeren en het aantal op peil houden, want daar doen we het
allemaal voor!”

Is er een crisis?
Al heel lang heb ik een tekst uit Prediker 3 als screensaver op
mijn computer. “Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een
tijd voor alles wat er is onder de hemel”. Een tekst die rust
geeft. Maar als je dan om je heen kijkt zie je van alles in de
crisis schieten:
- Crisis in de wereldpolitiek. Is Obama de machtigste man op
aarde? Je hoort Rusland ook steeds vaker grommen. En wat
gaan China, Iran en het Midden-Oosten doen? Wie heeft de
wijsheid voor de lange termijn?
- Crisis in de wereldeconomie. Banken storten in, bedrijven
gaan failliet, er ontstaan enorme staatschulden, de derde
wereld wordt steeds groter. Krijgen we het nog onder de
knie?
- Crisis in het klimaat. Alle wereldleiders vlogen naar
Kopenhagen. Zij zouden de opwarming van de aarde wel
even tegengaan. Maar er volgde een complete mislukking.
Wordt dit probleem doorgeschoven naar de volgende generatie? Wie neemt verantwoordelijkheid?
- Crisis in de kerk. Nederland telt meer dan 648 kerken
en kerkelijke genootschappen. En nog steeds ontstaan er
nieuwe groepen christenen die apart willen kerken. Terwijl
we zo graag een eenheid willen vormen om samen gemeente
te zijn en zo het lichaam van Christus te vormen. In plaats
daarvan ervaren we gebrokenheid, pijn, verdriet, opluchting
en boosheid. Welke geestelijke leiding is er nodig?
- Crisis in het gezin. Steeds meer huwelijken stranden, steeds
meer jongeren raken de weg kwijt, drank en drugs zijn niet
meer weg te regelen. Wie kan zich aan normen en waarden
houden, wie is ons grote voorbeeld?
Tijdens de pauze van een lange vergadering liep ik met iemand
even een rondje door het park. Ik vertelde hem wat mij bezig
hield. Hij luisterde en knikte instemmend en begrijpend.
Toen zei hij: “Bernhard in die wereld vol crisissen heb jij een
taak gekregen. Doe je best maar om Gods liefde in jouw eigen
omgeving aan anderen te laten zien. Neem die verantwoordelijkheid want de mensen in jouw omgeving hebben je nodig. En
dan is het niet altijd leuk en dan doen dingen pijn, maar God
heeft het overzicht wel en houdt voldoende controle op alles.”
De volgende zondag preekte de dominee over Hebreeën 10 :
35 en 36, “ ……. want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.” Hetzelfde idee: God als grote regisseur en jij op je eigen plekje, dienstbaar aan Hem en je naaste.
Want hoe kun je Gods genade beter laten zien dan zijn liefde
door te geven aan je naaste? Dat wil de LPB ook doen. Onze
mogelijkheden inzetten op ons eigen plekje in de kerk. In een
onrustige wereld en op het hectische
vakgebied van de nieuwe media. Maar
we krijgen de mogelijkheden en daarmee kunnen we God groot maken. Dan
mogen we toch niet afwachten. LPB,
dienstbaar in beeld en geluid.
Dat is ons uitgangspunt. Helpt u mee?
Bernhard Jonker
directeur LPB

Kerstmailing 2009:
Ook dit jaar bood de LPB aan diaconieën de mogelijkheid om
haar kerst CD rondom kerst als presentje aan gemeenteleden en/
of anderen te geven. Dit jaar kwam de kerst CD uit onder de titel
‘De Koning komt!’. 59 diaconieën grepen deze kans en bestelden
samen ruim 2000 CD’s. Een van deze diaconieën was die van
Franeker-Sexbierum. Zij koppelden het uitdelen van de kerstCD’s
aan twee bijzondere initiatieven: een kerstdiner en een ouderenmiddag met kerstthema. Diaken Gerrit-Pieter Deinum vertelt.
“De diaconie van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk FranekerSexbierum organiseert sinds 4 jaar in samenwerking met de leden
van de Christelijk Gereformeerde Kerk Franeker op 2e kerstdag
een kerstmaaltijd voor de eenzamen en minderbedeelden uit de
gemeente Franeker en omstreken. Op deze manier probeert de
diaconie invulling te geven aan onze taak om als kerk en diakenen
om te zien naar onze medemens en onze medemens lief te hebben
zoals ook God ons liefheeft. De 32 gasten werden door gemeenteleden van jong tot oud een middag en avond vermaakt en bediend.
Alle gasten kregen bij het naar huis gaan één van de kerstCD’s mee
die door de diakenen werden overhandigd. Ze waren hier erg blij
mee.”

Onze nieuwste
uitgaven:
Nr. 114: DVD“Verslaving”
De Centrale Diaconale
Conferentie werd in 2009 in
Dalfsen gehouden. Deze dag
is speciaal gericht op het werk
van de diaken. Het thema
‘Hoe eenzaam kan een verslaafde zijn?’ is voor iedereen
interessant. Sprekers waren
Rein Delhaas en Peter van de
Kamp.
Nr. 118: DVD“Want van U is
het Koninkrijk”.
Een registratie van de mannendag Assen. U kunt zich

verdiepen in het thema dat
wordt behandeld door sprekers Jos Douma en Orlando
Bottenbley.
Daarnaast kunt u genieten
van zang en lofprijzing met de
praiseband DADicate onder
leiding van Peter van der Laan.
Nr. 2634: CD Samen zingen
in de Kerk “Deel 8 “
Samenzang vanuit diverse
GKV en CGK kerken in
Nederland.
Opgenomen door “ Zendtijd
voor Kerken “ in 2006 o.a.
Lelystad, Leeuwarden, Zeist,
Leusden.
Nr. 2641: ‘Ouder worden met
beleid’
Christennetwerk GMV organiseerde in oktober 2009
een drietal meetings voor
ouderen, die als thema hadden “Ouder worden met
beleid”. Wij maakten een
opname van de meeting die

De speciale kerst ouderenmiddag verliep op een soortgelijke manier.
“Kinderen van de basisschool kwamen voor de ouderen zingen
en spelen en diverse gemeenteleden zorgden voor een hapje en een
drankje. De diakenen hebben na afloop van deze kerst ouderenmiddag de kerst CD’s overhandigd aan de ouderen. De ouderen
die niet aanwezig waren hebben de week daarop de kerst CD van
hun wijkdiaken ontvangen.”
De LPB is blij dat de CD’s op deze manier zo goed besteed zijn!
Een prachtig voorbeeld van dienstbaar zijn!

in de Opstandingskerk in
Groningen werd gehouden.
Esmé Wiegman, Jan Knepper
en Jan van Eijsden behandelen
dit thema.

Kijk voor meer producten ook
eens op www.luisterpost.nl.
Hier kunt u diverse trailers
van LPB-producten bekijken.
U zult zien dat producten van
de LPB er ook voor u zijn.

Voor elkaar!

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 ons ook nog kosten.
Mogen we ondanks de financiële crisis toch op u rekenen?

“Je bent er niet alleen voor
jezelf, maar ook voor de
ander” zo zei een van onze
vrijwilligers het heel mooi in
dit infobulletin. En zo proberen wij als LPB er ook voor de
ander te zijn. Uit de reacties
van onze kijkers en luisteraars
blijkt dat dit erg gewaardeerd
wordt. Wij kunnen veel voor
ze betekenen.
Maar dit kunnen wij niet zonder uw steun. U kunt ons

Bent u er ook voor de ander?


