CBB-Bericht van november 2018, de nieuwsbrief van de CBB, de
Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
Beste lezers van de CBB! Het einde van het jaar nadert, kerst en oudjaarsnacht komen al in
zicht. Met de donkere winterdagen die in het verschiet liggen helpen wij u graag met het vinden
van ontspannende en verdiepende lectuur. Na 5 december ontvangen de lezers van de CBB ook
weer onze jaarlijkse, gratis kerst-cd met mooie muziek, verhalen en een meditatie. En met onze
braille-grootletterkalender en Bijbelse dagboeken bent u goed op weg voor het nieuwe jaar.
Aan het einde van het CBB-Bericht vertellen we u hoe u een uitgave kunt bestellen, hoe u met
ons contact kunt opnemen en hoe u zich kunt uitschrijven voor deze nieuwsbrief. We hopen dat
u met plezier dit CBB-Bericht zult lezen!

Kerstuitgaven CBB
Nog enkele weken en dan begint advent, de voorbereiding op kerst. Dankzij de verschillende
uitgaven van de CBB kunt u zich de komende tijd verdiepen in de betekenis van Jezus’ komst
naar onze wereld. Ook kunt u genieten van onze jaarlijkse kerst-cd. We zullen nu onze
kerstuitgaven kort toelichten.
Kerst-cd
Het thema van de kerst-cd van dit jaar is: 'Goud, wierook en mirre’. Op de cd staan naast mooie
kerstmuziek ook enkele kerstgroeten vanuit het buitenland, een gedicht, een kerstverhaal voor
kinderen en een meditatie van dominee W.N. Middelkoop van de Christelijk Gereformeerde Kerk
in Harderwijk. Deze is speciaal door hem voor de CBB geschreven en ingelezen. De kerst-cd is te
beluisteren via zowel een Daisyspeler als een normale cd-speler. Mocht u deze gratis kerst-cd 15
december nog niet ontvangen hebben, dan kunt u deze bij de CBB gratis aanvragen door te bellen
naar 0341–56 54 99 of een e-mail te sturen naar info@cbb.nl.
‘Morgen komt de Messias’
Het gedicht dat u net hebt gelezen is afkomstig uit de bundel ‘Morgen komt de Messias’. Dit is
een nieuwe uitgave van de CBB voor advent en kerst. Deze bundel bevat gedichten, meditatieve
teksten en kerstverhalen. Dominee Troost brengt ons in de warme sfeer van advent en kerst en
weet de lezer te raken met ernst en humor. Verkrijgbaar voor €14,95 in braille met artikelnummer
774 en in gesproken vorm met artikelnummer 775.
‘Rond de Kribbe’
Andrea van Hartingsveldt-Moree neemt ons mee naar de vrouwen, die bij de heilsfeiten van de
Heere Jezus een bijzondere plaats innamen. Zo ontmoeten we vrouwen rond de kribbe. Voor
elke dag in de adventsweken geeft dit boek een overdenking naar aanleiding van een
Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. Rachab en Ruth uit het Oude Testament, maar ook
Elizabet en Anna uit het Nieuwe Testament waren in zekere zin net als Maria moeder van de
Heere Jezus. ‘Rond de kribbe’ is te koop voor €11,95 in braille met artikelnummer 747 en in
gesproken vorm met artikelnummer 746.
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‘Kerstverhalen’
Max Lucado weet als geen ander het wonder van Kerst en de majesteit van God te belichten.
De verhalen in deze verhalenbundel helpen de lezer om in die stemming te komen, waarbij alle
drukte en feestgedruis naar de achtergrond verdwijnen en je ontvankelijk wordt voor wat de
komst van Christus voor de wereld en voor u betekent. ‘Kerstverhalen’ is te verkrijgen voor
€11,99 in braille met artikelnummer 748 en in gesproken vorm met artikelnummer 750.
‘Komt, laten wij aanbidden’
Van de bekende prediker C.H. Spurgeon heeft de CBB de uitgave ‘Komt, laten wij aanbidden’ te
koop in gesproken vorm. Deze uitgave bevat 49 overdenkingen voor advent en kerst. Indringend
en verrassend laat hij steeds de schatten van het Evangelie zien. Meerdere keren klinkt de
oproep tot arme zondaren om hun heil in Christus te zoeken. ‘Komt, laten wij aanbidden’ kost
€12,50 en heeft artikelnummer 618.

Bijbelse Dagboeken voor 2019 bij de CBB!
De CBB brengt ook voor 2019 een aantal jaarlijks verschijnende dagboeken uit. Naast de vier
dagboeken die al langer tot de collectie van de CBB behoren zal nu ook het Bijbels dagboek
van de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond, in gesproken vorm beschikbaar zijn.
Wist u trouwens al dat het kwartaalblad van de GZB, ‘Alle Volken’, bij de CBB beschikbaar
is in braille, grootletter en digitale vorm?
De volgende dagboeken kunt u aanschaffen in gesproken vorm op Daisy-cd en streaming:
-

‘Bij het geopende Woord’, €13,50
‘Kracht voor elke dag’, €10,90
‘Dag in dag uit’, €5,99
‘Filippus dagboek’, €6,95
GZB-dagboek ‘Een handvol koren’, €10,90

Net als vorig jaar zullen bij deze dagboeken ook de Bijbelteksten in de desbetreffende
Bijbelvertaling worden ingelezen! Als u meer informatie wilt over deze dagboeken, kunt u
met de CBB contact opnemen of onze catalogus downloaden op onze website, www.cbb.nl.
Ook de uitgaven ‘Leidraad’ en ‘Groei’ zijn in gesproken vorm beschikbaar voor de dagelijkse
Bijbelstudie. ‘Groei’ is ook in braille, grootletter en digitale vorm beschikbaar bij de CBB.
Bij Passend Lezen kunt u de volgende Bijbelse dagboeken bestellen:
-

‘Leidraad’ in braille en grootletter
‘Dag in dag uit’ in braille en grootletter

Andere dagboeken bij de CBB
De CBB heeft nog meer dagboeken in haar collectie. Deze dagboeken zijn niet gebonden aan
het kalenderjaar en u kunt er daarom elk moment ermee beginnen. Vlak voor het nieuwe jaar
is dit bij uitstek een geschikt moment om een jaar lang samen op reis te gaan met een
schrijver, een dominee of monnik. We noemen een aantal van onze dagboeken:
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-

-

‘Elke dag nieuw’ van Gertrude de Regt en anderen. Een dagboek voor kinderen vanaf
4 jaar. In braille (artikelnummer 751) en gesproken vorm (artikelnummer 749),
€14,90.
‘365 dagen met Spurgeon’, in braille (artikelnummer 383) en gesproken vorm
(artikelnummer 384), €17,50.
‘Aan stille wateren’ van dominee André F. Troost, in braille (artikelnummer 449) en
grootletter (artikelnummer 369), €17,50.
‘Bijna-elke-dagboek’; 195 portretten van mensen uit de Bijbel, in braille
(artikelnummer 399) en gesproken vorm (artikelnummer 400), €12,50.
‘Elke dag een nieuw begin’ van Max Lucado, een dagboek voor kinderen. In braille
(artikelnummer 751), €19,95.
‘Hier is mijn hand’ van dominee André F. Troost, in braille (artikelnummer 458) en
grootletter (artikelnummer 459), €22,50.
‘Leven in Zijn handen’ van Max Lucado, een dagboek voor jong en oud. In braille
(artikelnummer 385) en gesproken vorm (artikelnummer 386), €18,00.
‘Vergeet het beste niet’, een dagboek van de Duitse monnik Anselm Grün, in braille
(artikelnummer 438) en gesproken vorm (artikelnummer 426), €15,00.

Ook handig voor het nieuwe jaar
Braille-grootletterkalender 2019
Heeft u hem al in huis? De CBB heeft een unieke kalender in braille- en grootletterschrift,
Deze is makkelijk in gebruik voor zowel slechtzienden als blinden. Geschikt voor het hele
gezin! De pagina’s zijn losbladig. Zonder houten ophangbord kost deze €10,00
(artikelnummer 771) en met ophangbord €12,50 (artikelnummer 772).
Braille bureau-agenda 2019
Losbladige inhoud die per half jaar in een mapje opgeborgen kan worden. Verkrijgbaar voor
€16,50 (artikelnummer 785). Het mapje voor deze braille bureau-agenda is een rode ringmap
van A5-formaat en kunt u kopen voor €3,50 (artikelnummer 326). Er is ook geperforeerd
blanco braillepapier voor deze agenda, een pak van 50 vel kost €3,00 (artikelnummer 325).
Braille zakkalenders 2019
De CBB heeft ook dit jaar weer braille zakkalenders, handzame zakkalenders met ofwel de
zondag als eerste dag ofwel maandag als eerste dag van de week. De zakkalender is één
brailleband en kost €4,50 (zakkalender met zondag als eerste dag heeft artikelnummer 787 en
met maandag als eerste dag 786).

Brochure ‘Dicht bij Dordt’ van prof. dr. W. Verboom
Wellicht heeft u in uw kerk, tijdens de Bijbelstudie of in een christelijk tijdschrift erover
gehoord: in 2018 is het 400 jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht bij elkaar
kwam. Ter gelegenheid hiervan heeft de Willem de Zwijgerstichting een brochure uitgebracht.
Deze is geschreven door prof. dr. W. Verboom en gaat over de betekenis van de Dordtse
Leerregels voor de kerk van vandaag, met name voor haar plaats in de samenleving. Het eerste
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deel van de brochure heeft een historische insteek, het tweede deel gaat in op de theologische
betekenis van de Dordtse Leerregels. De brochure ‘Dicht bij Dordt’ is in braille (artikelnummer
780) en in gesproken vorm (artikelnummer 781) verkrijgbaar voor €4,30.

Bijbel in Herziene Statenvertaling binnenkort in grootletter verkrijgbaar
Het streven is dat deze grootletterbijbel tegen het einde van dit jaar beschikbaar komt. Mocht
dit streven niet worden gehaald dan wordt het uiterlijk 1 maart 2019. De gedrukte versie zal een
mooi uitgevoerde Bijbel worden met leeslinten en zal uit 10 handzame, ingebonden delen
bestaan. De grootletteruitgave heeft artikelnummer 794 en is voor slechts €89 aan te schaffen,
wat mogelijk is dankzij giften.
Als u benieuwd bent hoe deze grootletterversie eruit komt te zien en of deze voor u goed
leesbaar is, dan kunt u gratis enkele proefpagina’s aanvragen.
In 2019 zal er een digitale ePub-uitgave aan de collectie toegevoegd worden, mits daar
voldoende vraag naar is. Met de e-Pub kan de tekst van de Bijbel in Herziene Statenvertaling
vergroot worden op bijvoorbeeld een tablet of naar ‘digitaal’ braille worden omgezet met
behulp van een brailleleesregel. Graag horen wij of u deze ePub-uitgave zou willen kopen voor
de prijs van €89. U kunt dit laten weten door een e-mail te sturen naar voorlichting@cbb.nl of
te bellen naar 0341-56 54 88.

Nieuwe magazines bij de CBB!
-

-

-

-

Nieuw bij de CBB is ‘Weet Magazine’. Populairwetenschappelijk tijdschrift (in het
genre van ‘Quest’ en ‘Kijk’) dat de leukste ontdekkingen uit natuur, techniek en
wetenschap beschrijft vanuit een christelijk perspectief. Feiten zijn feiten. Die blijven
zoals ze zijn. Daar waar het de uitleg van de feiten betreft, maakt ‘Weet Magazine’
verschil. Verschijnt zes keer per jaar in gesproken vorm, abonnementsprijs per jaar is
€23,50.
Ook het ‘Kerkblad’ van de Hersteld Hervormde Kerk is nieuw bij de CBB. Het
‘Kerkblad’ is een tweewekelijkse uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk. Het doel
van dit Kerkblad is het informeren van leden door middel van een meditatie, artikelen,
een Bijbelstudie, boekbespreking, nieuws en tenslotte een column. Verschijnt
tweewekelijks in gesproken vorm, abonnementsprijs per jaar is €15,00.
Een gesproken versie van het gratis magazine ‘STEM’ van SDOK, Stichting De
Ondergrondse Kerk. ‘STEM’ verschijnt elke twee maanden en bevat getuigenissen van
broeders en zusters uit de vervolgde kerk.
Wilt u het blad ‘Profetisch Perspectief’ lezen via de CBB? Als er genoeg interesse is,
zal de CBB een gesproken versie maken van dit verdiepend magazine van Christenen
voor Israël. Dit kwartaalblad geeft duiding aan ontwikkelingen in de wereld en roept
christenen op uit te zien naar de wederkomst van Jezus Christus. Abonnementsprijs is
€30 per jaar. U kunt uw interesse aan ons kenbaar maken door te mailen naar
voorlichting@cbb.nl of te bellen naar 0341-56 54 88.
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Nieuwe uitgaven bij de CBB:
-

‘Een brug van fluweel’ van dominee Margreet Klokke. Vijftig van haar mooiste
gebeden zijn in dit boek opgenomen, net als een preek over het gebed. Sinds kort is
deze uitgave beschikbaar in gesproken vorm voor €22 met artikelnummer 782.
‘Uw God mijn God’ van dominee P. Melis. Deze prekenbundel bevat 12 Bijbellezingen
over Ruth. In gesproken vorm beschikbaar voor €14,94, artikelnummer 779.

Kent u al de volgende tijdschriften?
De CBB heeft vele christelijke kranten en tijdschriften in haar collectie. Bijvoorbeeld ‘Paulus’.
Dit gratis magazine in gesproken vorm is het zendingsblad van de Gereformeerde Gemeenten
en bevat artikelen over bijbelverspreiding en evangelisatie, interviews en nieuws van het
zendingsveld. Dit blad verschijnt vijf keer per jaar.
En kent u al het blad ‘StandVastig’? Voor slechts €1,50 per jaar ontvangt u elk kwartaal de
gesproken versie van deze uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting met nieuws over de
bijbelverspreiding in binnen- en buitenland. Ook wordt aandacht besteed aan recente
ontwikkelingen op het gebied van Bijbelvertaling.

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. U kunt hiervoor bellen naar 0341 –
56 54 99, keuze 3 voor de Financiële Administratie.
Bestellen kan ook door een e-mail sturen naar administratie@cbb.nl.

Mogelijkheid tot uitschrijven
Wenst u deze nieuwsbrief van de CBB niet meer te ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven
door te bellen naar telefoonnummer 0341-56 54 72 of een e-mail te sturen met naam en adres
naar administratie@cbb.nl.
Dit is het einde van het CBB-Bericht van november 2018.
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