CBB-Bericht van juli 2019, de nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
In deze nieuwsbrief van de CBB wordt u weer helemaal op de hoogte gebracht van het laatste
nieuws. U leest over de nieuwe Klantenservice en over nieuwe uitgaven in de collectie van de
CBB. Ook vertellen wij u nieuws van Passend Lezen en Dedicon. Aan het einde van het CBBBericht komt u te weten 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 CBBBericht zult lezen!

Nieuws over de CBB, Passend Lezen en Dedicon
Dankzij de nieuwe Klantenservice wordt u sneller geholpen!
Vanaf nu kunt u voor al uw bestellingen, informatie-aanvragen, adreswijzigingen en
opzeggingen contact opnemen met onze nieuwe Klantenservice. De nieuwe afdeling
Klantenservice heeft een eigen telefoonnummer: 0341-56 54 77. Ook is er een eigen emailadres: klantenservice@cbb.nl. Met het inrichten van een Klantenservice verdwijnt het
telefonisch keuzemenu, wordt u sneller te woord gestaan en zijn de openingstijden verruimd.
Bovendien kunnen de medewerkers van de Klantenservice u goed van dienst zijn en met u
meedenken! Op vrijdagmiddag is de CBB nu ook telefonisch bereikbaar.
De Klantenservice van de CBB is op maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van
8.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur.

De CBB gaat met u in gesprek!
Wij vinden het belangrijk om u als lezer zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u te
betrekken bij het verder ontwikkelen van de CBB. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. De
nieuwe Klantenservice zal met u het gesprek aan gaan over de dienstverlening van de CBB, uw
ideeën over de CBB en het lezen van christelijke lectuur in braille, grootletter, digitale en
gesproken vorm. Zo hopen wij een nog beter beeld te krijgen van wat u van de dienstverlening
van de CBB vindt, hoe u denkt dat de CBB zich verder kan ontwikkelen en wat u graag nog
meer zou willen lezen.
De komende maanden zullen vrijwel alle lezers van de CBB gebeld worden met onder andere
de vraag: “Wat zou u graag via de CBB kunnen lezen en in welke leesvorm?” Dit kan van alles
zijn, mits het christelijke lectuur is. We geven u graag de gelegenheid om hier alvast over na te
denken. Ook andere ideeën over de CBB horen we graag!

CBB aanwezig op Terdege Zomerfair
Woensdag 31 juli tot en met zaterdag 3 augustus hoopt de CBB met een kraam aanwezig te zijn
op de Terdege Zomerfair. Deze vindt weer plaats op landgoed De Schaffelaar in Barneveld.
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Mocht u van plan zijn om naar deze zomerfair te gaan, dan bent u van harte welkom bij onze
stand.

Help anderen om te blijven lezen!
Het verkrijgen van passende leesvormen kan voor sommige mensen erg ingewikkeld zijn.
Daarom wil de CBB vrijwilligers gaan inzetten om mensen te helpen. Helpt u graag anderen
om te kunnen lezen ondanks een beperking, of kent u iemand die dat zou willen doen? Neem
contact op! Dat kan via telefoonnummer 0341-56 54 76 of via het e-mailadres
consulenten@cbb.nl.
Instructiefilmpjes van Passend Lezen
Sinds kort heeft Bibliotheekservice Passend Lezen op haar website instructiefilmpjes staan.
Hierin leggen zij u uit hoe u de belangrijkste handelingen op hun website kunt doen. Zo zijn er
filmpjes over hoe u in kunt loggen, hoe u een boek bestelt of reserveert en tips voor het zoeken
in de collectie van Passend Lezen. De pagina kunt u vinden op:
www.passendlezen.nl/instructiefilmpjes.

Praat mee over alternatieve leesvormen
Houdt u van lezen en vindt u het leuk om mee te denken over de ontwikkeling van
alternatieve leesvormen? Dan is het Leespanel van Passend Lezen, Dedicon en de CBB iets
voor u.
Als lid van het Leespanel krijgt u een aantal keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd.
Deze kunt u invullen op uw eigen computer op het moment dat het u uitkomt. De
onderzoeken die u ontvangt, gaan bijvoorbeeld over audiolezen of digitale leesvormen. Zo is
er op 6 mei jl. een onderzoek over braille gestart
.
Wilt u uw mening geven over producten van Passend Lezen, Dedicon en CBB? Geeft u zich
dan op via www.leespanel.nl. Natuurlijk kunt u zich ieder moment weer afmelden.
De Lezersraad zoekt twee nieuwe leden.
De Lezersraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Koninklijke Bibliotheek en
Bibliotheekservice Passend Lezen omtrent zaken die de aangepaste lectuur betreffen en houdt
daarbij de gemeenschappelijke belangen voor ogen van mensen die daarop aangewezen zijn.
Wilt u meedenken over het beleid voor Passend Lezen? Wilt u meedenken over innovatie van
diensten en producten? Dan is wellicht het volgende iets voor u.
Gezocht wordt naar twee kandidaten die een positieve, opbouwende en toekomstgerichte
instelling hebben, beleidsmatig kunnen adviseren en beschikken over één of meer van de
onderstaande eigenschappen. We vragen nadrukkelijk aan jonge dyslectische en/of
slechtziende kandidaten te reageren om de lezers van Bibliotheekservice Passend Lezen goed
te vertegenwoordigen.
•

Ervaring met ICT ontwikkelingen op het gebied van Aangepast Lezen
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•
•
•
•
•

Aantoonbare aandacht voor Aangepast Lezen en de specifieke problematiek van de
verschillende groepen van lezers
Kennis van de diverse leesvormen/producten van Bibliotheekservice Passend Lezen
Bestuurlijke ervaring wordt op prijs gesteld
Kennis van ontwikkelingen op het gebied van aangepast lezen en hulpmiddelen.
Kennis van anderstalige literatuur

De vergadering van de Lezersraad gevolgd door het gemeenschappelijk overleg met de
Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheekservice Passend Lezen vindt gemiddeld een keer in de
twee maanden plaats.
De leden van de lezersraad ontvangen een vergoeding per vergadering en een vergoeding van
de gemaakte (reis)- kosten. Voor meer informatie kunt u bellen met de secretaris van de
Lezersraad, Marijke van der Pas, tel: 06-46037864.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen schriftelijk reageren bij onderstaand post- of emailadres
met motivatie van zijn/haar kandidaatstelling, een curriculum vitae, waarin tenminste NAWgegevens, opleiding en beroep en nevenfuncties zijn vermeld, alsmede de reden waarom
hij/zij tot de lezers wordt gerekend. Sluitingsdatum: 16 augustus 2019.
Uw reactie kunt u sturen aan:
Lezersraad@kb.nl
p.a. KB/Lezersraad
Postbus 90407
2509 LK Den Haag

Nieuwe uitgaven van de CBB
Er worden regelmatig nieuwe uitgaven aan de collectie van de CBB toegevoegd. We zullen nu
kort de uitgaven introduceren die sinds het vorige CBB-Bericht nieuw bij ons verkrijgbaar zijn.
‘Leer ons bidden’
Uitgave van ds. A.T. Huijser, predikant van de Gereformeerde Gemeente Sliedrecht. Aan de
hand van de Zondagen 45 tot en met 52 van de Heidelbergse Catechismus worden de zes beden
van het Onze Vader uitgelegd, naar de letterlijke en de geestelijke betekenis. Voorafgaand gaat
de auteur in op het gebedsleven in de binnenkamer. Steeds trekt hij lijnen naar de praktijk van
het tijdelijke en geestelijke leven. Ieder hoofdstuk in ‘Leer ons bidden’ wordt afgesloten met
gespreksvragen. Verkrijgbaar in gesproken vorm (artikelnummer 805) voor €15,90. ‘Leer ons
bidden’ is beschikbaar vanaf 22 juli, u kunt deze uitgave alvast bestellen.

Glossy ‘Dordt400’
Rond augustus komt de glossy ‘Dordt400’ beschikbaar bij de CBB in braille en gesproken
vorm. Onder gastredacteurschap van Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP) laat deze
uitgave zien dat de thema’s die speelden rond de Dordtse Synode nog steeds actueel zijn. De
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Synode van Dordrecht (1618-1619) had verstrekkende gevolgen voor zowel kerk als
samenleving. Deze glossy is een toegankelijke kennismaking met deze ingrijpende gebeurtenis
van internationale allure; het bekijkt de kernzaken en hoofdrolspelers, maar ook de aanleiding
en de gevolgen. Diverse vragen komen aan de orde: Hoe kijken we vandaag de dag naar het
vraagstuk van de vrije wil en andere dilemma's die toentertijd speelden? Wat speelde zich af
achter de schermen, dat uiteindelijk leidde tot de executie van een staatsman? Hoe
(contra)remonstrants zijn we werkelijk? Wat is de wereldwijde impact van Dordt? En is
kerkelijke eenheid nu nog mogelijk? Voor de bijdrage van €8,95 is ‘Dordt400’ nu alvast te
reserveren.

‘Ben ik wel uitverkoren? Bijbelstudiebrochure’ en ‘Ben ik wel uitverkoren?
Jongereneditie’
Deze Bijbelstudiebrochure gaat in op vragen die kunnen leven als het gaat om de uitverkiezing
en het persoonlijk geloofsleven. Het is geschreven als bemoediging voor degenen die leven in
angst en wanhoop omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Daarnaast hopen de auteurs dat
deze brochure een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig
te blijven rondom hun bekering. Gratis verkrijgbaar in gesproken vorm (artikelnummer 807).
Er is ook een jongereneditie. Deze is ook in gesproken vorm (artikelnummer 808) en is ook
gratis verkrijgbaar.

Mogelijke nieuwe uitgaven bij de CBB
De CBB wil graag luisteren naar de wensen van haar lezers. We noemen nu kort meerdere
boeken die mogelijk aan de collectie van de CBB toegevoegd zouden kunnen worden. Laat het
ons weten als u deze zou willen bestellen!

Eind 2018 heeft Royal Jongbloed de ‘Gespreksbijbel’ uitgegeven. Deze ‘Gespreksbijbel’ bevat
de complete Herziene Statenvertaling en is bedoeld om samen het gesprek aan te gaan. Deze
Bijbel is met name geschikt voor kinderen of ouders met kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud.
In ieder hoofdstuk staat een leesprikkel, een gespreksonderwerp en een stukje uitleg om samen
over te praten. Achter in de Bijbel zijn diverse opdrachtjes opgenomen om als gezin samen te
doen. Deze is te koop voor €59,00. Als er voldoende belangstelling is voor deze
‘Gespreksbijbel’ in gesproken vorm, kan deze aan de collectie van de CBB toegevoegd worden.
Afgelopen maand is voor vrouwen het boek ‘Moeskruid’ uitgebracht door uitgever Den Hertog.
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 deze uitgave
geeft de auteur hiervoor een methode: moeskruid. Iedere letter van het woord ‘moeskruid’ staat
voor een wezenlijk aspect bij het houden van stille tijd. ‘Moeskruid’ kost €13,50.
Roman- en gedichtenschrijver Joke Verweerd heeft eind 2018 een verzameling gedichten
uitgebracht onder de titel ‘Seizoenen’. Hierin staan ongeveer 250 van haar mooiste rijmende
gedichten, afkomstig van haar andere dichtbundels en ingedeeld naar de vier seizoenen. Deze
verzameling van oud en nieuw werk is zeer geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor
in de kerk en op de vereniging. Het boek ‘Seizoenen’ kost €19,99.
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Onlangs is er een nieuwe catechismus verschenen: de ‘Gewone Catechismus. Een leerboek voor
vandaag’. De drie theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde willen de inhoud
van het christelijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en
hen inspireren. Dit 'leerboek' bestaat uit 100 vragen en antwoorden, en heeft een duidelijke en
doordachte structuur. Naast de tekst van de vragen en antwoorden in gewone taal is ook per
antwoord een korte toelichting opgenomen. ‘Gewone catechismus’ kost €12,99.
De gereformeerde emeritus-predikant Piet Schelling heeft in de uitgave ‘Denkend aan de dood
kom ik tot leven’ zijn gedachten over het levenseinde op papier gezet. Hij laat zijn gevoelens
en gedachten hierover zien en bespreekt thema’s zoals reanimatie, orgaandonatie, euthanasie
en voltooid leven. Zo wil hij anderen stimuleren hierover na te denken. ‘Denkend aan de dood
kom ik tot leven’ kost €15,99.
Bij uitgeverij De Banier is een herdruk verschenen van de prekenbundel ‘Geheiligde kennis’.
Deze bundel bevat zeven preken van de Amerikaanse prediker Jonathan Edwards (1703-1758).
Edwards drong zijn gehoor vurig aan de Heere te volgen. Zondaren wees hij erop dat zij met al
hun zonden bij Christus verlossing konden krijgen. Gods kinderen riep hij op dicht bij de Heere
te leven. Ook in deze bundel klinkt deze boodschap indringend. De zevende preek sprak
Edwards uit na het sterven van de zendeling onder de indianen, David Brainerd. Edwards
schetst daarin Brainerds (geestelijk) leven. ‘Geheiligde kennis’ kost €13,95.
Mocht u interesse hebben in een van deze uitgaven, dan kunt u een e-mail sturen naar
voorlichting@cbb.nl of telefonisch contact opnemen met 0341-56 54 88. We horen ook graag
in welke leesvorm u het zou willen lezen.

Wist u al dat…?
Wist u al dat de volgende twee tijdschriften bij de CBB beschikbaar zijn?
‘IRS Magazine’, het magazine van de interkerkelijke stichting In de rechte Straat. Deze
stichting wil rooms-katholieke mensen bekend maken met het oorspronkelijke Evangelie van
Jezus Christus, zoals dat door de Reformatie is herontdekt. ‘IRS Magazine’ verschijnt vier keer
per jaar en kunt u voor €5,50 ontvangen in braille, grootletter of digitale tekst.
Van de Confessionele Vereniging is het magazine ‘Confessioneel’ beschikbaar in gesproken
vorm. ‘Confessioneel’ wil de lezer informeren over wat er gaande is in de kerk. Daarnaast wil
dit magazine de lezer theologisch toerusten ten dienste van zijn of haar arbeid in de kerk en
samenleving. ‘Confessioneel’ verschijnt 23 keer per jaar en is verkrijgbaar voor €52,90 per jaar.

Luisterboek ‘Christus alleen’ moedigt aan om Jezus beter te leren kennen
In dit boek neemt Bijbelleraar Hans Alblas de lezer mee op ontdekkingstocht in gedeelten uit
Kolossenzen 1, 2 en 3. Alblas woont in Ermelo en verzorgt elke week twee overdenkingen op
Groot Nieuws Radio. Hij concentreert zich in het boek ‘Christus alleen’ op verzen, die helpen
om helemaal op God gericht te zijn. En daarin blijkt steeds weer dat Jezus Christus de centrale
rol speelt. De mp3-cd bevat 15 Bijbelstudies van ongeveer een kwartier met een totale
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speelduur van vier uur. Het luisterboek kost € 6,95 en is te bestellen via
www.omnicus.nl/winkel.

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, 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.

Dit is het einde van het CBB-Bericht van juli 2019.
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