
SPREKEND 
 
“Onze producten kunnen een stimulans zijn voor het kerkelijk leven” 
 
Riet van Dijk 
 
De Luisterpost/Bralectah doet goed werk, daar is iedereen het over eens. De LPB maakt 
opnamen van het gereformeerde leven en van gereformeerde lectuur, zodat kerkleden die 
aan huis gebonden zijn, betrokken kunnen blijven. Maar er wordt nog te weinig gebruik 
van gemaakt, zeggen de vrijwilligers van de sinds enkele jaren gefuseerde LPB. Juist deze 
organisatie die vooral ouderen tot haar publiek rekende, heeft de meest nieuwerwetse, 
sprankelende ideeën. De Luisterpost/Bralectah maakt nu niet meer alleen bandjes, maar 
biedt ook ‘producten’ aan als video’s en CD’s. Ook de DVD is aan de horizon van de LPB 
verschenen. “Wij ervaren al jaren dat je met audiovisuele middelen veel kan. Daarom 
proberen we kerkbreed te stimuleren dat er meer mee wordt gedaan”, zegt voorzitter Jan 
Veenstra. 
 
Veenstra is als correspondent bij de Luisterpost begonnen, was bijna vijf jaar voorzitter van het 
bestuur en nam het voorzitterschap van de nieuwe stichting op zich. De vernieuwingen maken het 
voor hem aantrekkelijk nog even door te gaan. In 2001 vond er een fusie plaats tussen de oude 
Luisterpost en Bralectah, de stichting die gereformeerde lectuur uitgaf voor blinden en 
slechtzienden. Er was overlap tussen de doelgroepen van beide organisaties - audiomateriaal is 
ook geschikt voor blinden. Daarbij was het voorlezen van lectuur op band en het uitgeven en 
verspreiden van boeken voor blinden geen functie die Bralectah uitsluitend vervulde. Bralectah 
maakte al gebruik van de diensten van de Christelijke Blinden Bibliotheek. In 2001 nam de CBB 
de bibliotheekfunctie van Bralectah over. 
De nieuwe Luisterpost/Bralectah ziet het als een belangrijke taak erop toe te zien dat de CBB de 
belangen van de lezers van Bralectah goed behartigt. “Een belangrijke activiteit van Bralectah 
was het inlezen van gereformeerde lectuur”, zegt Jan Veenstra. “De CBB heeft toegezegd er alles 
aan te zullen doen om deze dienst te blijven leveren, maar de overheid dringt sterk aan op 
fusering van alle blindenbibliotheken. Het is daarom de vraag of de CBB de opnamen van 
bijvoorbeeld De Reformatie en WEGWIJS zal kunnen blijven verzorgen.” 
Als er klachten zijn over de producten van de Christelijke Blinden Bibliotheek, kaart de LPB die 
ook aan bij de CBB. “Er komen nu wel klachten binnen over vloeken in ingelezen boeken”, 
vertelt Veenstra. “De inlezers van de CBB, waaronder nu ook de mensen die eerst voor Bralectah 
inlazen, lezen de boeken integraal. Er wordt wel een selectie gemaakt van boeken die worden 
ingelezen - boeken met veel vloeken en grove taal komen niet in aanmerking, maar vloeken in 
‘acceptabele’ boeken worden gewoon voorgelezen. Als de signalen sterker worden, zullen we 
hiervoor in overleg met de CBB een oplossing moeten zoeken.” 
 
Een grote lezer over Bralectah 
Mevrouw W. de Mey-Geelhoed (80) in Middelburg is al meer dan tien jaar lid van de 
Luisterpost/Bralectah. Voor haar is LPB vooral Bralectah, omdat zij na een trombose in haar oog 
slechtziend werd. Een diaken regelde voor haar dat zij materiaal kreeg van de LPB en zelf werd 
zij donateur. Het bevalt haar nog steeds erg goed: “Ik ben heel betrokken bij Bralectah en de 
LPB, want ik ben een grote lezer en ik wil graag mee blijven leven. Veel lezen is ook goed, denk 
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ik, want je vergaart kennis. Ik luister vaak in slapeloze nachten, de uren worden zo benut, ik 
verveel me niet. Ik vind het bijzonder dat er zoiets als de Luisterpost/Bralectah bestaat.” 
 
Schooldag op internet 
Voor de verspreiding van haar materiaal werkte de Luisterpost/Bralectah altijd al samen met de 
diaconieën in de gemeenten. “Door de fusie hebben we ook een betere plek gekregen in de 
diaconale structuur van de kerk,” zegt Veenstra. “We worden nu ook financieel gesteund. 
Bralectah heeft altijd een vaste relatie gehad met het generaal diaconaal deputaatschap. Als 
Luisterpost hadden we dat niet, maar de fusie heeft ertoe geleid dat we nu als nieuwe organisatie 
op dezelfde manier behandeld worden als Bralectah vroeger.” Om haar producten aan een 
bredere doelgroep te kunnen aanbieden, wil de LPB in de toekomst ook gebruik gaan maken van 
andere bestaande structuren in de gemeenten. Hierbij wil zij vooral gericht zijn op het 
ondersteunen en stimuleren van het werk van anderen. 
“We hebben zoveel waardevol materiaal, zo’n schat aan informatie, het is toch jammer dat die 
maar heel beperkt gebruikt wordt”, zegt Veenstra. “Er zijn veel mensen die erg druk zijn met hun 
werk en die nauwelijks toekomen aan het bezoeken van vergaderingen. Zij missen daardoor een 
stuk geestelijke vorming. Die mensen zouden op een ander moment of op een andere plek - 
bijvoorbeeld als ze veel reizen in de auto - de tijd kunnen nemen om een bandje of CD te 
beluisteren of een video te bekijken, zodat ze toch op de hoogte blijven en mee kunnen leven. 
Een paar jaar geleden zijn we al begonnen ons materiaal bruikbaar te maken voor bijbelstudie en 
voorstudie. We zijn verkorte opnames op cassetteband gaan produceren. Ook hebben we toen de 
omslag gemaakt naar video, een belangrijke stap naar bredere inzetbaarheid. In het najaar van 
2002 hebben we goede apparatuur gekocht om CD’s te vermenigvuldigen. Zelfs de DVD komt 
nu binnen onze horizon. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch - geluid en beeld. 
Sinds kort zijn we ons ook gaan richten op internet. We werken daarbij samen met de 
internetwerkgroep van de Gereformeerde Kerken in Groningen. We hebben bijvoorbeeld de 
schooldag live uitgezonden via internet. We hadden 1500 bezoekers - waaronder veel 
gereformeerden in het buitenland - tegen 8000 mensen die in Kampen de schooldag bezochten. 
Ook de bondsdag was op internet te volgen. Op onze site staat nu een overzicht van onze 
producten, met een goed werkende zoekfunctie. Je tikt bijvoorbeeld ‘Bruggen’ in en dan 
verschijnt een hele reeks banden van professor Van Bruggen. In de toekomst moet het mogelijk 
worden ook een fragment van een opname te beluisteren. De volgende stap is dat de hele opname 
gedownload kan worden. Dit zijn allemaal ideeën die er leven, maar het kerkvolk moet dan wel 
eerst geïnteresseerd raken in het gebruik maken van dit soort middelen.” 
 
Toppers van LPB, te bestellen op internet 
De Luisterpost/Bralectah heeft een video gemaakt van de synode in Zuidhorn. Die wordt 
bijvoorbeeld op catechisaties getoond, om te laten zien wat er nu eigenlijk op een synode gebeurt. 
Ook video’s van lezingen van professor Kamphuis, over de winst van het sterven en het eeuwige 
leven, zijn bestsellers. Wilt u deze video’s bestellen, ga naar: www.luisterpost.nl. 
 
Visueel ingesteld 
“Ons belangrijkste doel is nu meer bekendheid aan ons werk te geven”, zegt Veenstra. Veel 
gereformeerde organisaties beseffen misschien nog niet dat wij tegen een relatief lage prijs 
professionele ondersteuning kunnen geven. We proberen ervoor te zorgen dat deze organisaties 
bewuster gaan nadenken over ondersteuning door audiovisuele middelen bij het overdragen van 
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informatie. Inzet van audiovisuele middelen zou hun werk kunnen versterken. Ook kerkmensen 
zijn visueel ingesteld. Aan de andere kant is het zo dat wij pas sinds twee jaar professionele 
ondersteuning kunnen bieden. We hebben nu een videoband gemaakt over de synode, die we 
hebben aangeboden aan alle kerkenraden. Onlangs zijn er ook video’s uitgekomen over E&R en 
over GodFashion. Dat doen we om te laten zien wat mogelijk is. 
Je zou bijvoorbeeld ook heel goed een videoband over een bepaald onderwerp kunnen gebruiken 
op catechisatie of op vereniging. Dan heb je makkelijker ingang. Ook voor het GemeenteNproject 
is een video misschien goed bruikbaar. De jongeren die worden opgeleid binnen dit project, 
moeten proberen het aspect van gemeenteopbouw in hun kerken te stimuleren. Een video zou 
ondersteunend kunnen zijn bij het uitvoeren van zo’n ingewikkelde opdracht. Voor de 
bijbelstudiebond zou het een idee zijn video’s te maken ter ondersteuning van het gesprek over 
onderwerpen waarover bijvoorbeeld ook in WEGWIJS gepubliceerd is.” 
 
Gemeenteleden zetten zich in 
De Luisterpost/Bralectah heeft een klein bureau in Zwolle, maar draait vooral op vrijwilligers. In 
het land zijn meer dan driehonderd kerkleden bezig het materiaal van de LBP te 
vermenigvuldigen en te verspreiden. In de techniek zijn veel mannen actief, maar in de 
verspreiding en promotie van LPB-producten zijn het vooral vrouwen die het werk doen. Zij zijn 
als ‘correspondenten’ ook heel belangrijk in de stimulering van het gebruik van de producten van 
de LPB. “Wat je ziet, is dat het aantal luisteraars heel direct wordt bepaald door hoe actief de 
correspondent is”, zegt Veenstra. “Als een correspondent de bredere doelstelling van de LPB 
onderschrijft, heeft hij of zij veel te doen. Het is de bedoeling om gebruik te maken van bestaande 
structuren voor de bearbeiding van de gemeente om de producten van de LPB bekend te maken. 
Bijvoorbeeld diakenen, zusterhulp, wijkcontactpersonen en verenigingen kunnen worden 
ingeschakeld om het materiaal rond te brengen. Omgekeerd bied je hun met de producten van de 
LPB ook weer meer mogelijkheden om hun werk te doen.” 
 
Pieter den Otter is correspondent in zijn woonplaats Harderwijk. Nadat hij met pensioen was 
gegaan, meldde hij zich aan bij de LPB als vrijwilliger: “Ik vertelde dat ik account manager was 
geweest en wel contacten met mensen kon leggen. Ik werd direct aangesteld als plaatselijk 
correspondent en als districtsmanager. We zijn hier in Harderwijk toen vanaf nul begonnen. Met 
de feestdagen hebben mijn vrouw en ik een kerstcassette rondgebracht aan mensen in de 
gemeente en daar hebben we twaalf adressen aan overgehouden. Dat bewijst dat je mensen wel 
bereikt als je ermee aan het werk gaat, als je laat zien wat je hebt en er zelf achter staat.” 
Den Otter bevestigt dat de nieuwe methode die nu geïntroduceerd is, goed zou kunnen werken. 
“Daardoor schakel je meer mensen in om ook naar anderen om te zien.” Maar zijn indruk is wel 
dat de verspreiding van materiaal nu nog veel op de oude manier gebeurt. “Het delegeren van 
deze taak is een omslag, daar moeten we nog aan wennen. 
Correspondenten gaan nog heel vaak zelf een rondje maken langs hun afnemers. Ze vinden het 
ook vaak plezierig om zelf het contact te houden. Dat is ook heel waardevol, daardoor ontstaat er 
een band tussen twee gemeenteleden, het is nu al een volop diaconaal gebeuren.” 
Als classiscorrespondent heeft Den Otter ook als taak de plaatselijke correspondenten in zijn 
regio te coachen. “Ik bel, leg bezoekjes af en organiseer regiobijeenkomsten waarop we 
informatie uitwisselen. Ik doe ook aan werving van nieuwe vrijwilligers, want we hebben 
regelmatig vacatures. Het is wel eens een probleem om die op te vullen, maar aan de andere kant 
zijn er genoeg mensen die best wat willen doen, bijvoorbeeld actieve vutters en aow’ers. In 
Friesland, waar niets was, is het nu weer gelukt om drie mensen te installeren. Ook jonge 
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vrouwen vinden het vaak leuk naast hun gezin of hun baan dit werk doen. Je moet het zien, je 
moet het belangrijk vinden, maar toch wordt dit werk gedragen.” 
 
Voor meer informatie over producten en diensten van LPB, of als u vrijwilliger wilt worden: 
LPB 
Postbus 499 
8000 AL Zwolle 
tel. 038-427 04 48 
e-mail: lpb@gbouw.nl 
internet: www.luisterpost.nl, en: www.bralectah.nl 
giro 1250509 
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