CBB-Bericht van augustus 2017, de nieuwsbrief van de CBB, de
Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
Beste lezers van de CBB! In dit CBB-Bericht van augustus 2017 willen wij u graag op de
hoogte brengen van nieuws over de CBB en verschillende uitgaven uit onze collectie. Aan het
einde van het CBB-Bericht vertellen we u hoe u een uitgave kunt bestellen en hoe u met ons
contact kunt opnemen. We hopen dat u met plezier zult blijven lezen!

Feestelijke opening nieuwe opnamestudio’s CBB &
feestelijke bijeenkomst driehoeksmatch Beursvloer Ermelo
Op 15 mei was er een feestelijke bijeenkomst bij de CBB in Ermelo. De CBB heeft in 2016
maar liefst 4 nieuwe opnamestudio’s gebouwd. Met het inspreken van een persbericht heeft
de wethouder van Ermelo de heer Klappe met de portefeuille gezondheidszorg, jeugd en
onderwijs, burgerparticipatie en cultuur, de nieuwe opnamestudio’s voor geopend verklaard.
Met de komst van de nieuwe, professionele studio’s ligt het totaal aantal studio’s in Ermelo
nu op 8. Samen met de geautomatiseerde braillestraten kan er zo nog beter voorzien worden
in de vraag naar lectuur en informatie in braille, grootletter, digitale en gesproken vorm. Dit
wordt gedaan zodat iedereen met een leesbeperking kan blijven lezen, zoals blinden,
slechtzienden, dyslectici en mensen met reuma.
Deze opening werd gecombineerd met een feestelijke bijeenkomst naar aanleiding van een
gemaakte driehoeksmatch op de Beursvloer. De Beursvloer is een concept, waarbij zo’n 40
bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en met gesloten beurs
onderhandelen over vraag en aanbod. Tijdens de Beursvloer vorig jaar in Ermelo is er een
bijzondere match gemaakt tussen maar liefst drie partijen: nieuwswebsite ‘Ermelo van NU’,
museum ‘Het Pakhuis’ en de CBB. De resultaten daarvan zijn die middag gepresenteerd.
‘Ermelo van NU’ heeft een wervend promotiefilmpje gemaakt voor nieuwe inlezers voor de
CBB. In ruil daarvoor heeft de CBB informatie in braille op plastic platen, etiketten en in
boekjes gezet voor ‘Het Pakhuis’ Daardoor kunnen blinde bezoekers de huidige en komende
tentoonstellingen bezoeken en zelfstandig informatie lezen.

Documentaire CBB op Omroep Gelderland
Op 19 september zal er op de landelijke televisieomroep KRO-NCRV een documentaire
worden uitgezonden over de CBB. Het programma heet ‘Roderick Zoekt Licht’. De
documentaire is eerder dit jaar geproduceerd door Olaf Koelewijn om de CBB meer bekendheid
te geven.
Voor de documentaire heeft hij in de CBB in Ermelo gefilmd en gesproken met medewerkers,
inlezers en op andere locaties met lezers van christelijke lectuur in passende leesvormen. Van
de opnames heeft Koelewijn een eigen versie gemaakt, waarmee hij op een mooie manier het
verhaal van de CBB vertelt.
Dezelfde documentaire in een iets uitgebreidere versie was in juli al te zien op Omroep
Gelderland en is via hun website terug te bekijken en te beluisteren.
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Nieuwe uitgaven bij de CBB
We willen u graag op de hoogte brengen van nieuwe uitgaven die u via de CBB kunt lezen.
Ook vertellen we u over uitgaven die al langer in onze collectie zitten en die wellicht
interessant voor u kunnen zijn. We beginnen met het noemen van een nieuw boek van ds.
Douma.
‘Verlangen naar het goede leven’
Kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe doen we dat? Van theoloog Jos Douma is er een nieuw boek
verschenen: ‘Verlangen naar het goede leven’. Douma (1968) is naast predikant van de
Plantagekerk in Zwolle ook auteur van boeken op het gebied van geloofsopbouw en
spiritualiteit en docent spiritualiteit en homiletiek. ‘Verlangen naar het goede leven’ kiest voor
een vernieuwende insteek die tegelijk vertrouwd is omdat Woordverkondiging, doop en
avondmaal er de basis van vormen. Samen lezen, samen delen, samen eten: dat is de kern van
kerk-zijn volgens Douma. De brailleversie heeft artikelnummer 727, de gesproken versie
artikelnummer 728. De prijs is €17,90.
‘Kerkblad’ van de Hersteld Hervormde Kerk
De CBB wil graag van u weten of er interesse is in het ‘Kerkblad’ van de Hersteld Hervormde
Kerk. Er zijn al een aantal aanmeldingen en als er meer bij komen, zal de CBB beginnen met
het inlezen van dit blad. ‘Kerkblad’ verschijnt tweewekelijks en heeft als doel de kerkleden te
informeren door middel van een meditatie, artikelen, een Bijbelstudie, boekbespreking,
nieuws en tenslotte een column. Een abonnement kost €15,- per jaar.
Tijdschriften in braille, grootletter en digitale vorm sinds zomer 2016
Kent u al de volgende tijdschriften? In de zomer van 2016 heeft de CBB meer dan 20 nieuwe
kranten en tijdschriften in de collectie opgenomen. Als u de titels van alle uitgaven wilt
weten kunt u gerust met de CBB contact opnemen. We willen graag zes uitgaven hiervan bij u
onder de aandacht brengen.
‘Eva’: een maandelijks magazine van de Evangelische Omroep vol met eerlijke en kwetsbare
verhalen van vrouwen, maar ook met lifestyle en mode. In gesproken vorm verkrijgbaar voor
€33,50 per jaar.
‘Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe’: Een tweewekelijks
kerkblad van de Gereformeerd Kerken vrijgemaakt over kerkelijk leven en kerknieuws. In
braille, grootletter en digitale vorm verkrijgbaar voor €43,70.
‘Herademing’: Een kwartaaltijdschrift over hedendaagse spirituele stromingen, bronnen uit
het verleden en praktisch gebruiksmateriaal voor de eigen spiritualiteit. In braille, grootletter
en digitale vorm verkrijgbaar voor €35,55.
‘Open Deur’: Een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert
na te denken over leven en geloven. Elk nummer bespreekt een ander thema. In braille,
grootletter, digitale verkrijgbaar voor €29, voor €29,50 ontvangt u de gesproken versie.
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‘Terdege’: Een reformatorisch tweewekelijks familieblad met reportages, interviews,
bezinnende artikelen en informatieve rubrieken. In braille, grootletter en digitale vorm
verkrijgbaar voor €62,65. Bij Passend Lezen verkrijgbaar in gesproken vorm.
‘Het Zoeklicht’: Een tijdschrift (opgericht door Johannes de Heer) gewijd aan het onderzoek
der Schriften en letten op de tekenen der tijden. Onafhankelijk van enige kerk of richting. In
braille, grootletter en digitale vorm verkrijgbaar voor €38,25. Bij Passend Lezen verkrijgbaar
in gesproken vorm.
Nieuw in de collectie van de CBB: Gesproken Bijbelstudies van Steunpunt Bijbelstudie
Deze gesproken Bijbelstudies zijn enkele jaren geleden bij de CBB geproduceerd in
samenwerking met LPB Media (voorheen Luisterpost Bralectah) en het Steunpunt
Bijbelstudie. Nu zijn deze vier Bijbelstudies ook opgenomen in de collectie van de CBB en
als verkoopuitgave beschikbaar gesteld.
De volgende Bijbelstudies zijn in gesproken vorm op Daisy cd-rom en als stream voor
Webbox:
- ‘Ester. Een boek vol van de naam van God.’ Van ds. D. Grutter. Artikelnummer 740.
€10,90
- ‘Amos. Oordeel over onrecht.’ Van Pieter Niemeijer. Artikelnummer 737. €9,90
- ‘Kolossenzen. Gods mysterie.’ Van ds. Alko Driest. Artikelnummer 739. €9,90
- ‘Job. Waar is de Vader?’ Van ds. Henk Bondt. Artikelnummer 738. €11,90

Nieuws van LPB Media: www.beleefmee.nl
LPB media (voorheen Luisterpost Bralectah) lanceert een nieuw online mediakanaal. Het
mediakanaal Beleefmee.nl brengt geloof en kerk dichtbij door inspirerende christelijke
programma’s op één kanaal aan te bieden. Geen zoektocht meer door Google of bladeren door
websites. Het onderscheidt zich door christenen -jong en oud- te activeren en te stimuleren
met programma’s over geloof en kerk. Op het mediakanaal kan onbeperkt gekeken worden
naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.
Beleefmee bestaat uit zes onderdelen namelijk: lezingen, muziek, christelijke films,
videocursussen van Weetwatjegelooft en de programma’s ‘Gaaf’ en ‘Denk eens mee’. Elke
categorie geeft op eigen wijze informatie over geloof en kerk of biedt ontspanning.

Luisteren naar kerkdiensten en preken via de CBB
Wist u dat het al heel lang mogelijk is om via de CBB te luisteren naar kerkdiensten en
preken? U kunt heel eenvoudig een abonnement nemen op het ontvangen van opnames van
kerkdiensten, die u elke twee weken ontvangt en luistert via Daisy-cd’s of via de Webbox. U
kunt opnames van kerkdiensten uit Gereformeerde Bonds Gemeenten beluisteren voor €15
per jaar, deze uitgave heet ‘De Band aan het Woord’. U kunt ook luisteren naar opnames van
kerkdiensten uit de Gereformeerde Gemeenten voor €17 per jaar, deze uitgave heet ‘Bij de
Bron’.
U kunt ook de uitgave ‘Preken van Puriteinen’ ontvangen voor €5,-. Deze gesproken uitgave
met artikelnummer 548 is van Stichting De Tabernakel en bevat Nederlandstalige preken van
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Henry Grattan Guiness, John Elias, Ralph Erskine, Horatius Bonar en George Whitefield. Dit
zijn Engelstalige, puriteinse schrijvers waar u via de CBB naar kunt luisteren.

Maatwerk
Als aanvullende dienst biedt Bibliotheekservice Passend Lezen aan haar klanten de
mogelijkheid persoonlijke informatie gratis te laten omzetten naar braille, grootletter en
gesproken vorm. Bij persoonlijke informatie kunt u denken aan bijsluiters,
gebruiksaanwijzingen, contracten, waardevolle brieven of vergaderstukken. Voorwaarde is
dat het gaat om persoonlijke informatie. Volledige boeken, onbewerkte teksten en
studieboeken komen hiervoor niet in aanmerking. Neem voor deze service contact op met
Passend Lezen via telefoonnummer 070-338 15 00 of stuur een e-mail naar
klanten@passendlezen.nl.

Helpt u de CBB aan nieuwe donateurs?
De CBB is een christelijke bibliotheek die voor het uitgeven van christelijke lectuur in
passende leesvormen voor een groot deel afhankelijk is van de financiële steun van donateurs.
Helpt u ons mee met het zoeken naar nieuwe donateurs? Wellicht kunt u als lezer uw familie
of vrienden vragen om de CBB te steunen door donateur te worden! Voor een donateurschap
geldt geen minimale bijdrage. Zij worden dan niet alleen op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen bij de CBB, maar ontvangen ook een gratis luister-cd als welkomstgeschenk.
En nog belangrijker: ze geven anderen de mogelijkheid om te kunnen blijven lezen, ondanks
een leesbeperking! Via www.cbb.nl kan men zich aanmelden als donateur maar dit kan ook
door met de CBB contact op te nemen via het telefoonnummer 0341 – 56 54 99.

Contact en bestellen
Wilt u een uitgave bestellen? Dat kan op twee manieren:
U maakt het bedrag van de uitgave die u wenst te ontvangen over op IBAN NL17INGB 0000
5032 41 ten name van de CBB te Ermelo. Vermeld duidelijk uw naam, uw adres en het
artikelnummer. Heeft de uitgave geen artikelnummer? Vermeld dan de titel van de uitgave en
de leesvorm die u wenst te ontvangen.
Het is ook mogelijk telefonisch te bestellen en de CBB een eenmalige machtiging te geven
om het desbetreffende bedrag van uw rekening af te schrijven.
Wilt u meer informatie over een uitgave van de CBB, een uitgave bestellen of een gratis
catalogus aanvragen? Dan kunt u bellen naar 0341 – 56 54 99 of mailen naar info@cbb.nl

Dit is het einde van het CBB-Bericht augustus 2017.
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