CBB-Bericht van februari 2020, de nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
Beste lezers van de CBB! In deze nieuwsbrief vertellen wij u graag over de nieuwe uitgaven
die u kunt lezen via de CBB. Met name de verschillende beschikbare uitgaven rondom Pasen
zullen wij toelichten. Deze kunnen u wellicht helpen om bewust toe te leven naar Goede Vrijdag
en het vieren van de opstanding van Jezus.
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!

Nieuws over de CBB
Nu in ontwikkeling: het digitaal Toegankelijk Kerkboek
Al geruime tijd heeft de CBB een nieuwe uitgave in ontwikkeling: het digitaal Toegankelijk
Kerkboek. Enkele leden zijn samen met belangenvereniging Helpende Handen naar de
CBB gegaan met het verzoek om van de GBS Statenvertaling, Psalmen in de berijming
van 1773, de belijdenisgeschriften en kerkelijke formulieren een digitaal toegankelijke
uitgave te maken. Nu zijn afzonderlijke uitgaven digitaal al wel beschikbaar,
bijvoorbeeld via verschillende apps, maar voor blinden en slechtzienden is de
toegankelijkheid niet altijd goed georganiseerd. Het belangrijkste aspect is echter het
gebruiksgemak: dit digitaal Toegankelijk Kerkboek moet het mogelijk maken om de
kerkdienst net als de rest van de aanwezige kerkleden mee te maken. Van tevoren
kunt u de verschillende onderdelen van de liturgie klaarzetten. Vlak voor het begin van
de kerkdienst kan op de tablet of smartphone het ingevulde ‘psalmbord’ geladen
worden. Hierdoor hoeft u niet meer verschillende apps of tekstprogramma’s te
gebruiken. Vanaf medio mei dit jaar kunt u dit digitaal Toegankelijk Kerkboek bestellen.
Er wordt een vergoeding gevraagd van €50. Deze uitgave is ontwikkeld in
samenwerking en met steun van Helpende Handen, Gereformeerde Gemeenten en
deputaatschap Bijzondere Noden, de Gereformeerde Bijbelstichting, de Hersteld
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Uitnodiging voor unieke wandeling in Elst (Utrecht) met schrijver Arie Kok
Exclusief voor relaties van de CBB organiseren de Week van het Christelijke Boek en
de CBB een unieke wandeling met de schrijver van het actieboekje, Arie Kok. Tip:
Combineer het met een bezoek aan de ZieZo-beurs in Utrecht! Meldt u snel aan voor
deze wandeling want er is maar beperkte plek beschikbaar.
Wandel zaterdag 14 maart mee met Arie Kok, de auteur van het actieboek van de
Week van het Christelijke Boek, ‘Brood en stenen’. Proef de sfeer van Elst (U), de
plek die centraal staat in de novelle en waar de hoofdpersoon (de opa van de auteur)
geleefd en gewerkt heeft ten tijde van het verhaal. En luister naar de verhalen van
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Arie over het tot standkomen van de novelle, over het dagboek van zijn opa en over
het leven in dagen van oorlog en armoede.
Wanneer: zaterdag 14 maart 2020
Plaats: Elst (Utrecht)
Tijd: 10.00 tot ca. 12.15 uur
Kosten: Geen
Aanmelden: mail naar klantenservice@cbb.nl of tel. 0341-56 54 77. Vermeld hierbij
uw naam en leeftijd.
Plekken die tijdens de wandeling worden aangedaan zijn de uiterwaarden en de Rijn,
de resten van de steenfabriek, de historische grenspaal met het verhaal van het
ontstaan van het dorp en de Rijksstraatweg met de locaties uit ‘Brood en stenen’ (de
begraafplaats, plaats van ongeluk, bakkerij en woonhuis, de pottenbakkerij, de
hervormde kerk, tabaksvelden en -schuren).
De novelle ‘Brood en Stenen’ ontvangt u gratis tijdens de Week van het Christelijke
Boek (4 t/m 14 maart) bij besteding van minimaal € 15,- aan boeken in de christelijke
boekhandel. Dit actieboek is in gesproken vorm ook te leen bij Bibliotheekservice
Passend Lezen.

Prijswijzigingen bij de CBB
Voor de christelijke lectuur in passende leesvormen die u bij de CBB kunt bestellen wordt een
vergoeding gevraagd. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op de prijzen die uitgevers,
boekverkopers en redacties vragen voor hun boeken, kranten en tijdschriften. Boeken en
tekstvarianten van kranten en tijdschriften worden over het algemeen in hun geheel toegankelijk
gemaakt. Gesproken versies van kranten en tijdschriften niet altijd. Hier is de abonnementsprijs
van de CBB op aangepast. Omdat afbeeldingen en advertenties niet omgezet worden naar
toegankelijke leesvormen, is de abonnementsprijs van een krant of tijdschrift maximaal 90%
van de reguliere abonnementsprijs.
Tegen het einde van elk jaar vergelijkt de CBB haar gevraagde bijdragen met de reguliere
verkoop- en abonnementsprijzen. Een aantal prijzen zijn gewijzigd per 1 januari 2020. Dit kan
ertoe leiden dat u voor bepaalde uitgaven meer of minder hoeft te betalen. Daarom verzoeken
wij u, voordat u het gevraagde bedrag via de bank overmaakt, eerst de prijzen te controleren.
Dit kan op vier manieren: door een nieuwe catalogus aan te vragen, door de catalogus online
via www.cbb.nl te raadplegen, door de uitgave op te zoeken op www.leesbutler.nl of door
contact op te nemen met de CBB. Wij danken u voor uw medewerking.

Uitgaven voor de Veertigdagentijd en Pasen
Woensdag 26 februari is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Veertig dagen, exclusief de
zondagen, tot het begin van Pasen. Tijdens deze tijd kunt u zich bezinnen op het geloof, op
God, de kerk en de naasten, zowel ver als dichtbij. Om u hierbij te helpen heeft de CBB twee
nieuwe uitgaven: de Veertigdagentijdkalender van Kerk in Actie en de uitgave ‘Belaan met
smart en hoon’ van dr. Maarten Luther.
2

De Veertigdagentijdkalender van Kerk in Actie en Petrus kunt u gratis aanvragen in braille en
gesproken vorm. Elke dag leest u een Bijbeltekst en een quote, recept, verhaal of gedicht. Deze
brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, een feest van een nieuw begin. Thema van 2020
is ‘Sta op!’.
In de serie van 49 overdenkingen, samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen, heeft uitgeverij
De Banier een nieuw deel uitgebracht: ‘Belaan met smart en hoon’. In deze uitgave vindt u 49
overdenkingen uit de nagelaten geschriften van dr. Maarten Luther die gebruikt kunnen worden
om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en
sterven van Christus. Luther heeft daarover een schat aan evenwichtig, Bijbels onderwijs
nagelaten. ‘Belaan met smart en hoon’ is verkrijgbaar voor €9,95 in braille (artikelnummer 850)
en in gesproken vorm (artikelnummer 851).

Naast deze twee nieuwe uitgaven heeft de CBB ook andere uitgaven met als thema
veertigdagentijd en Pasen. Deze lichten wij nu kort voor u toe.
-

-

-

-

-

-

‘Dragende Zijn kruis’ samengesteld door Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten werken
van dr. H.F. Kohlbrugge. Enkele zinnen uit deze uitgave: “Christus droeg Zijn kruis,
maar het was niet Zijn eigen kruis. Het was ons kruis! Wíj zijn het waard om de vloek,
de eeuwige schande en de eeuwige smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn kruis.
Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde behaagd.” Verkrijgbaar voor €9,95 in braille met
artikelnummer 801 en in gesproken vorm met artikelnummer 802.
‘’t Is al voor mij geschied’ behandelt 49 overdenkingen van Johannes Calvijn over het
lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Zo kunt u tijdens de Veertigdagentijd
stille tijd houden met de overwegingen van Calvijn. U kunt deze uitgave bestellen voor
€9,95 in braille met artikelnummer 757 en gesproken vorm met artikelnummer 756.
‘Op weg naar Golgotha’. Dit boek bevat overdenkingen van C.H. Spurgeon over het
lijden en sterven van de Heere Jezus Christus en biedt daarmee een mogelijkheid om
tijdens de lijdensweken elke dag uw blik te werpen op ‘het Lam van God, Dat de zonde
der wereld wegneemt’. De brailleversie heeft artikelnummer 723 en de gesproken versie
722, verkrijgbaar voor €9,95,.
‘Op weg naar Pasen’ van ds. Jos Douma. Douma laat ons Jezus ontdekken in de
Veertigdagentijd. Voor elke dag in de Veertigdagentijd is er een Bijbeltekst, een korte
overdenking en een gebedszin. Te koop in braille met artikelnummer 414 en gesproken
vorm met artikelnummer 413, verkrijgbaar voor €10,25.
Paas-cd ‘40dagentijd en Pasen’. Dit is een eigen uitgave van de CBB uit 2015. Op deze
cd staan enkele Bijbelteksten, gedichten en een meditatie die in het teken staan van de
Veertigdagentijd en Pasen. De teksten worden omlijst door muzikale fragmenten. Te
koop in gesproken vorm met artikelnummer 629, prijs is €5,‘Houd U niet ver van mij’ van dominee Roelof Vellinga. In de Veertigdagentijd kunt u
met dit boekje dagelijks heel even stil staan bij een paar woorden uit Psalm 22, het oude
lied van koning-dichter David. Zo kunt u nadenken over Gods aanwezigheid of nog
meer Zijn afwezigheid in deze wereld. Verkrijgbaar in zowel braille als gesproken vorm
voor €5,-. De brailleversie heeft artikelnummer 418 en de gesproken versie 415.

Hemelvaart en Pinksteren
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Speciaal voor Hemelvaart en Pinksteren heeft de CBB in 2014 een luister-cd samengesteld met
gedichten, Bijbelteksten, muziek en een meditatie van emeritus-predikant en professor A. Baars
uit Woudenberg. Dominee Baars heeft zijn overdenking speciaal voor deze cd bij de CBB
ingelezen. U kunt deze cd voor €5,- bestellen. Deze cd kan beluisterd worden met een
Daisyspeler en een normale cd-speler.

Nieuwe uitgaven van de CBB
Er worden regelmatig nieuwe uitgaven aan de collectie van de CBB toegevoegd. We zullen nu
kort de andere uitgaven introduceren die sinds het vorige CBB-Bericht nieuw bij ons
verkrijgbaar zijn.

‘Hier vind je rust. Woorden van bemoediging voor als je moe bent’ van Jonneke
Koenderink
Voel jij je ook weleens enorm moe, lichamelijk of geestelijk? Soms kun je om welke reden dan
ook zo moe zijn dat je leven erdoor uit balans raakt. ‘Hier vind je rust’ biedt korte,
bemoedigende gedachten, Bijbelteksten, gebeden en tips voor ieder die behoefte heeft aan rust
en vrede. ‘Hier vind je rust’ is voor €10,99 verkrijgbaar in gesproken vorm op daisy-cd en
streaming (artikelnummer 829).

‘De opwekking in Korea en het lijden dat volgde’
De uitgave ‘De opwekking in Korea’ is in gesproken vorm verkrijgbaar voor de prijs van €14,95
(artikelnummer 826). Een indrukwekkend ooggetuigenverslag van de grote opwekking in
Korea in 1907 en de vervolgingen die daarna plaatsvonden. William Blair (1876-1970),
zendeling in Korea ten tijde van de opwekking, beschrijft in het eerste deel van dit boek de
opwekking en de gebeurtenissen die eraan voorafgingen. Hij begint zijn verslag met de
beschrijving van de wonderlijke manier waarop het Evangelie voor het eerst het gesloten land
binnenkwam. Blairs schoonzoon Bruce Hunt (1903-1992), die 48 jaar als zendeling in Korea
werkte, schrijft het tweede deel van dit boek. Hij laat zien hoe de opwekking gevolgd werd door
zware vervolgingen onder de overheersing van de Japanners en later de communisten.

Glossy ‘Corrie’
Deze glossy is een speciale uitgave van het Corrie ten Boomhuis. Het magazine, dat medio april
verkrijgbaar is, zoomt niet alleen in op de oorlogsjaren en Corries reizen, maar duikt ook in de
familiegeschiedenis, laat bekenden en ook kinderen over Corrie aan het woord, brengt nieuwe
feiten en geeft een overzicht van de diverse boeken en films van en over Corrie. Medewerkers
zijn o.a. historicus dr. Jaap Nieuwstraten, ds. C.G. Vreugdenhil en Gert-Jan Segers. Tot de
geïnterviewden behoren o.a. Anne van der Bijl, Henk Binnendijk en ds. W. Glashouwer. Deze
uitgave kunt u alvast bestellen voor €9,90 in braille (artikelnummer 847) en in gesproken vorm
(artikelnummer 846).
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‘Moeskruid’ van Elise Pater-Mauritz
Elise Pater-Mauritz wil vrouwen een handreiking bieden voor de invulling van onze stille tijd.
Dagelijks Bijbellezen en bidden is iets waar veel vrouwen mee worstelen en in ‘Moeskruid’
krijgt u hiervoor een methode aangereikt: moeskruid. Iedere letter van het woord ‘moeskruid’
staat voor een wezenlijk aspect bij het houden van stille tijd. Bij de invulling van onze stille tijd
kunnen we niets zonder de Heere. Wij kunnen planten en natmaken, maar het is God Die de
wasdom geeft. Deze uitgave is begin april beschikbaar. U kunt het alvast in gesproken vorm
bestellen voor €13,50 (artikelnummer 844).

Mogelijke nieuwe uitgaven bij de CBB
De CBB wil graag luisteren naar de wensen van haar lezers. We noemen nu kort meerdere
bijzondere boeken die mogelijk aan de collectie van de CBB toegevoegd zouden kunnen
worden. Laat het ons weten als u deze zou willen bestellen! Vermeld u daarbij ook welke
leesvorm?
‘Schaap met vijf poten’ van ds. Johan het Lam
Na een zomervakantie in de bergen lukt het ds. J. het Lam niet meer zijn werk in de gemeente
op te pakken. Hij krijgt last van een enorme druk op zijn hoofd, is angstig en slaapt slecht. Al
snel blijkt dat hij een burn-out heeft. De hervormde predikant schreef er een boek over in de
vorm van veertig columns, met titels als ”Bijbels in mijn kruiwagen”, ”Pastor in de modder”,
”Piekerkwartier” en ”Reservedominee”. Na elke column volgt een korte reflectie van een van
zijn twee dochters, vanuit hun professie als respectievelijk huisarts en gz-psycholoog. Prijs: €
15,99
Beste religieuze boeken van KokBoekencentrum
Enkele van de beste religieuze boeken van uitgeverij KokBoekencentrum zijn ‘Niet zonder
hoop’ van Tomas Halik (een theologische uitgave over de zoektocht naar hoop voor vandaag)
en ‘Wij geloven’ van Bram van de Beek en Herwi Rikhof (een theologisch boek over de
hoofdlijnen van het christelijk geloof, geschreven door een protestantse en door een roomskatholieke auteur).

‘Bouwen in een verscheurde wereld. Lessen over leiderschap vanuit het leven van
Nehemia.’
Van uitgeverij Gideon, 156 p., €13,50. Dit is een herziene uitgave van Anne van der Bijl. Van
der Bijl was jarenlang werkzaam voor Open Doors.
Vragen is riskant. Het kan je rust verstoren. Je kunt erdoor betrokken raken bij de wereld van
de ander. En dat is vaak het einde van je comfortabele leven. Dat overkwam Nehemia. Hij
informeerde naar de toestand van Jeruzalem, zijn geboortestad. De onrustbarende berichten
die hij hoorde, verstoorden zijn rustige leven aan het hof van de koning. Hij voelde zich
geroepen om de verwoeste stad Jeruzalem te herbouwen. Dat overkwam ook Anne van der
Bijl. Hij vroeg hoe het ervoor stond met de christenen achter het IJzeren Gordijn. Toen hij te
weten kwam hoe verdrukt ze werden, voelde hij zich geroepen om hen te helpen. Zo begon hij
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bijbels te smokkelen. ‘Bouwen in een verscheurde wereld’ is een oproep aan christenen om
niet op afstand te blijven staan, maar biddend te bouwen in een wereld die overhoop ligt.

Gedichtenbundel ‘In Hem geborgen’
‘In Hem geborgen’ is een bundel van Maria Riksten met bemoedigende gedichten: in welke
omstandigheden we ons ook bevinden, in God mogen we ons geborgen weten. Hij is er altijd
bij. De Bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Uitgegeven door Ark
Media, verkrijgbaar voor €9,99.

Verhalenbundel van Joke Verweerd, ‘Weer en wind. De mooiste verhalen’
Uitgebracht ter ere van het 25-jarig schrijversjubileum van Joke Verweerd. Deze bundel bevat
zowel oude als nieuwe verhalen. Een greep uit de verhalen: een adoptiezoon die in een
politiecel belandt, een ontmoeting tussen een weduwe en een onbekende man in de straat,
Claudia Procula, de vrouw van Pontius Pilatus en een verhaal over de vreugde die een man
met het syndroom van Down in een gezin brengt. Citaat van het RD: “Door de verhalen heen
klinkt de boodschap van hoop die het geloof in God geeft omdat Hij alles in handen heeft.”
De prijs is €24,99.

Bestellen
Wilt u een uitgave bestellen? Dat kan op drie manieren:
Via de webshop de Leesbutler. Via www.leesbutler.nl kunt u gemakkelijk een account
aanmaken en al uw gewenste uitgaven online bestellen, wanneer u wilt. Hierbij geeft u, indien
nodig, de CBB een eenmalige machtiging om het bedrag van uw rekening af te schrijven.
Een tweede mogelijkheid is dat u het bedrag van de uitgave die u wenst te ontvangen overmaakt
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.
Tenslotte is het ook mogelijk telefonisch of via e-mail te bestellen en indien nodig 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, wilt u onze gratis catalogus in passende
leesvorm ontvangen of wilt u een bestelling doen? Neem dan contact op met onze
Klantenservice, elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur.
Bel naar 0341–56 54 77 of mail naar klantenservice@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 77 of een e-mail te sturen met naam en adres
naar klantenservice@cbb.nl.
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Dit is het einde van het CBB-Bericht van februari 2020.
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