CBB-Bericht van mei 2018, de nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden
Beste lezers van de CBB! In dit CBB-Bericht van mei 2018 willen wij u graag nieuws laten
horen van de CBB, enkele vragen aan u stellen en u tenslotte op de hoogte brengen van
verschillende uitgaven bij de CBB. 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
dit CBB-Bericht zult lezen!
Nu ook luisteren naar gesproken uitgaven van de CBB via de app Dolphin EasyReader!
Sinds eind vorig jaar was het al mogelijk om naar gesproken uitgaven van de CBB te luisteren
via afspeelapparaten met een streaming optie, zoals de VictorReader Stream, Plextalk Linio en
de Webbox. Vanaf nu kunt u ook luisteren via de Dolphin EasyReader-app. Hiermee kunt u op
uw smartphone of tablet met iOS of Android overal luisteren naar christelijke lectuur van de
CBB. De app Dolphin EasyReader is gratis te downloaden. Vervolgens kunt u van de CBB
inloggegevens krijgen.

CD ‘Hemelvaart en Pinksteren’
Speciaal voor Hemelvaart en Pinksteren heeft de CBB enkele jaren geleden een luister-cd
samengesteld met gedichten, Bijbelteksten, muziek en een meditatie van professor en emerituspredikant A. Baars uit Woudenberg. Hij heeft de meditatie zelf ingelezen. De cd is te beluisteren
via een cd-speler en een daisyspeler. Ook kunt u deze uitgave beluisteren via streaming.
Verkrijgbaar voor €5,-.

Magazine ‘De Week’
‘De Week’ is een magazine met daarin elke zaterdag een selectie van de beste achtergronden
en opinies uit een week Reformatorisch Dagblad. De CBB zou graag het magazine ‘De Week’
aan haar collectie willen toevoegen. Als u geïnteresseerd bent in deze uitgave, die
waarschijnlijk €7 per maand zal kosten, kunt u dit laten weten via telefoonnummer 0341-56 54
88 of door een e-mail te sturen naar j.dewind@cbb.nl. Wilt u ook aangeven in welke leesvorm
u de uitgave zou willen ontvangen? Bij voldoende belangstelling zal de CBB dit magazine
omzetten naar braille en gesproken vorm voor iedereen met een leesbeperking
Nieuw magazine aan collectie van de CBB toegevoegd: ‘Petrus’
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een nieuw ledenmagazine gelanceerd met de naam
‘Petrus’. In dit kwartaalblad leest u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse
kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft.
Dit magazine is nu aan de collectie van de CBB toegevoegd. U kunt een gratis abonnement op
‘Petrus’ aanvragen en het ontvangen in braille, grootletter, digitale en gesproken vorm.

Andere magazines van de Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse Kerk heeft ook twee andere magazines, die bij voldoende interesse in de
collectie van de CBB opgenomen zullen worden. Het gaat om ‘Elkkwartaal’ en ‘Jong
Protestant’.
Beide magazines verschijnen vier keer per jaar en u kunt een gratis abonnement nemen. ‘Jong
Protestant’ is een nieuw magazine met informatie en inspiratie over jeugdwerk in de
Protestantse Kerk. Het is bedoeld voor iedereen die hart heeft voor kinderen en jongeren.
‘Elkkwartaal’ is een uitgave van de Evangelisch-Lutherse synode en wordt toegezonden aan
diegenen, die ingeschreven staan in het register van evangelisch-lutherse leden. Het bevat een
meditatie, achtergrondartikelen en nieuwsberichten.
Als u een of beide magazines graag zou willen ontvangen, horen wij dat graag van u. Bij
voldoende interesse zullen wij deze magazines in onze collectie opnemen.

Magazines van de Christelijk Gereformeerde Kerken
Dat ‘De Wekker’ en ‘CGK-Vrouw’ bij de CBB beschikbaar zijn in passende leesvormen, wist
u waarschijnlijk al. Maar de Christelijk Gereformeerde Kerken hebben meer magazines. Als er
voldoende lezers voor zullen zijn, dan zal de CBB zich inzetten om ook deze bladen in haar
collectie op te nemen. We lichten deze uitgaven nu kort toe.
‘Ambtelijk contact’: Tweemaandelijks studieblad ten dienste van ouderlingen en diakenen van
de CGK. De artikelen in het blad hebben betrekking op de vele aspecten van het ambtelijk werk,
zoals bijbeluitleg, pastoraat en diaconaat. Het abonnement kost ca. €10,- per jaar
‘Diacoon’: Dit kwartaalblad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van deputaten
diaconaat van de CGK voor diakenen en anderen die betrokken zijn bij al die zaken die verband
houden met het diaconaat binnen de kerk, in de samenleving en wereldwijd. Het abonnement
kost ca €10,- per jaar.
‘Doorgeven’: ‘Doorgeven’ is een gratis periodiek dat vier keer per jaar wordt uitgegeven door
de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het blad biedt informatie over zending, evangelisatie
en diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
‘Kompas’: Een gratis periodiek dat wordt uitgegeven door het deputaatschap geestelijke
verzorging varenden. Kompas verschijnt viermaal per jaar.
‘TUA Connect’: het gratis relatiemagazine van de Theologische Universiteit Apeldoorn dat drie
keer per jaar verschijnt. Via dit magazine worden leden van de Christelijk Gereformeerde
kerken, relaties en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen.
‘Verbonden’: het gratis kwartaalblad ‘Verbonden’ wordt uitgegeven door deputaten kerk en
Israël van de Christelijk Gereformeerde Kerken. In ‘Verbonden’ geven deputaten kerk en
Israël informatie over hun werk. Daarnaast geven ze aandacht aan diverse onderwerpen op het
gebied van het jodendom, het volk Israël en de relatie kerk-Israël.

Magazines van de Gereformeerde Gemeente
Graag horen wij van onze lezers of er voldoende belangstelling is in de gratis magazines ‘De
Evangelist’ en ‘De Noodklok’. ‘De Noodklok’ is een kwartaaluitgave van deputaatschap
Hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten en vertelt u over het
werk van Bijzondere Noden. ‘De Evangelist’ is een gratis kwartaaluitgave van deputaatschap
Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten en bevat nieuws, columns, reportages en
apologetiek.
Als u interesse heeft in een of meerdere van deze magazines van de Protestantse Kerk, de
Christelijk Gereformeerde Kerken of de Gereformeerde Gemeenten, dan kunt u dit laten weten
via telefoonnummer 0341-56 54 88 of door een e-mail te sturen naar j.dewind@cbb.nl. Wilt u
ook aangeven in welke leesvorm u de uitgave zou willen ontvangen?

Artikel van Paul van Trigt over liedboekdichter Jan Wit
Bij de CBB kunt u gratis een artikel aanvragen van historicus Paul van Trigt over Jan Wit. Dit
artikel is afkomstig uit de in 2017 gepubliceerde bundel ‘Een door God geschonken gave;
Luthers erfenis in de Nederlandse protestantse kerkmuziek’. Jan Wit (1914-1980) was
predikant, dichter en in de jaren zeventig ook voorzitter van de toenmalige Nederlandse
Blindenbond. Wit maakte deel uit van het collectief van dichters en musici die liedteksten en
muziek maakten en het Liedboek samenstelden. Van Trigt stelt de vraag in hoeverre de
blindheid van Wit betekenis heeft gehad voor zijn werk als liedboekdichter. Het artikel is
verkrijgbaar in braille, grootletter, digitale en gesproken vorm.

Twee nieuwe Bijbelstudie-uitgaven over Jeremia en Galaten
De CBB heeft twee nieuwe uitgaven in de Bijbelstudieserie van uitgeverij De Vuurbaak en de
Gereformeerde Bijbelstudiebond aan haar collectie toegevoegd. De brailleversies zijn vanaf nu
verkrijgbaar, van de gesproken versies is een uitgave al verkrijgbaar en kunt u de andere alvast
bestellen.
De eerste Bijbelstudie heeft als titel ‘Galaten: Christus alleen!’, is geschreven door ds. Meijer
en gaat over de brief van Paulus aan de Galaten. Paulus legt niet als een afstandelijke leraar uit
hoe het zit en hoe het moet, maar hij wil duidelijk vanuit zijn eigen betrokkenheid en emoties
de lezers bereiken. Het gaat hem in alles om het geloof en behoud van de lezers. Verkrijgbaar
voor €9,90 in braille met artikelnummer 758 en verkrijgbaar in gesproken vorm met
artikelnummer 760.
De tweede Bijbelstudie heeft als titel ‘Jeremia: profeet tegen wil en dank’, is geschreven door
ds. Dreschler en gaat over de profetieën van Jeremia. Jeremia is in zijn boek heel open over wat
er in zijn hart leeft. Hij brengt een boodschap van God, maar geeft ook aan dat hij dit soms
'tegen wil en dank' doet. Juist omdat Jeremia zo open is over zichzelf is het boeiend om dit boek
in deze tijd te bestuderen. Hoe ga je zelf om met Gods woord en de roeping die daarin op je
afkomt? Verkrijgbaar voor €10,90 in braille met artikelnummer 762 en te bestellen in gesproken
vorm met artikelnummer 761.

‘Uw God mijn God’, een prekenbundel van ds. Melis
Naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan heeft de Gereformeerde Gemeente te Ermelo twaalf
Bijbellezingen van ds. P. Melis uitgebracht in een herdenkingsboek. Ds. P. Melis (1949-2017)
diende achtereenvolgens de Gereformeerde Gemeenten van Nieuw-Beijerland, Genemuiden,
Veen, Ermelo en Oud-Beijerland.
‘Uw God mijn God’ is in april jongstleden gepresenteerd en bevat twaalf Bijbellezingen over
Ruth, de Moabitische. Deze lezingen zijn volgens de redactie van het boek van een uitmuntende
eenvoud en ongekende diepgang. Ze zijn bij uitstek geschikt voor persoonlijk gebruik en in
leesdiensten.
Bij voldoende interesse zal de CBB deze uitgave, die €14,95 zal kosten, opnemen in haar
collectie. Als u ‘Uw God mijn God’ zou willen aanschaffen, dan kunt u dit laten weten via
telefoonnummer 0341-56 54 88 of door een e-mail te sturen naar jeroen@cbb.nl. Graag horen
we in welke leesvorm u deze prekenbundel zou willen hebben.

Herhaling documentaire over de CBB
Tenslotte willen wij u nog graag wijzen op de herhaling van de documentaire over de CBB.
Deze is gemaakt door documentairemaker Olaf Koelewijn. In 2017 is deze documentaire al
twee keer op tv verschenen en dinsdag 22 mei zal deze opnieuw uitgezonden worden. Het
programma heet ‘Roderick Zoekt Licht’ en zal rond 16.10 uur uitgezonden worden op NPO2.
Bestellen
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uitgave
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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 suggestie doorgeven of wilt u een
uitgave bestellen? Bel dan naar 0341–56 54 99 of mail naar info@cbb.nl.

Mogelijkheid tot uitschrijven
Wenst u dit informatiebulletin van de CBB niet meer te ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven
door te bellen naar telefoonnummer 0341-56 54 99 of een e-mail te sturen met naam en adres
naar info@cbb.nl.

Dit is het einde van het CBB-Bericht van mei 2018.

