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Op weg naar Kerstmis 2017
Meditatieboekje met dagkalender

Dit boekje biedt u in de advent een voorbereiding 
en verdieping op weg naar Kerstmis. Het thema dit 
jaar is: hoe word je mens? Het gaat over de mens-
wording van Christus maar ook over ons eigen mens-
zijn. De blijde geheimen van de rozenkrans vormen 
een leidraad door de advent en kersttijd heen: de 
annunciatie, de visitatie, de geboorte van Jezus en 
de opdracht in de tempel.

Prijs € 5,95 • verschijnt oktober 2017

Geloven op de tast
Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten • 
Anselm Grün, Thomás Halík

Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons da-
gelijks leven. Ook gelovigen kennen het gevoel van 
afstand tot God. Hoe worden twijfelende gelovi-
gen zoekers van God? Heilzame onrust hoort bij 
een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en 
fundamentalisme. In dit boek gaan Anselm Grün 
en Thomás Halík, twee van de bekendste religieuze 
schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken 
en de ervaring van de afwezigheid van God voor ons 
geloof van vandaag.

Prijs € 20,00 • verschijnt november 2017

Bisschop Frans Wiertz
Missionair testament • Christian van der Heijden

Eind 2017 zal bisschop Frans Wiertz na 24 jaar af-
scheid nemen als bisschop van Roermond. Als opvol-
ger van de in 1993 plots vertrokken mgr. Jo Gijssen 
kwam Frans Wiertz, toen 51 jaar oud, direct in de 
schijnwerpers te staan. Hoe kijkt hij nu in dit ‘missi-
onair testament’ naar zijn bisschopsleven, zijn pries-
terambt, de toekomst van de kerk, zijn bisdom in het 
bijzonder? 

Prijs € 19,50 • verschijnt november 2017
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35 JAAR KLOOSTERBOEKWINKEL
Dit jaar bestaat Kloosterboekwinkel Wittem 35 
jaar. De boekwinkel heeft in die jaren zijn be-
staansrecht zeker aangetoond. Daarom kijken 
we vol vertrouwen naar de toekomst en zullen 
we u ook de komende jaren weer van dienst zijn.

Kaarten en kalenders
Nu reeds hebben we met het oog op de decem-
ber-feestdagen een ruim aanbod voor u van 
klassieke kerstkaarten, kunstkalenders, scheur-
kalenders en natuurlijk de Gerarduskalender 
2018 klaarliggen. 

En verder ...
Onze boekwinkel doet mee met diverse landelijk 
georganiseerde activiteiten:
• De Maand van de geschiedenis, van 1 tot 31 
oktober, met een speciaal door Herman Pleij ge-
schreven essay. Het thema van de maand is ‘geluk’.
• De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 tot 
en met zondag 15 oktober. Zolang de voorraad 
strekt ontvangt u bij uw aankoop van een kinder-
boek een geschenk. 
• De Maand van de spiritualiteit van 12 januari 
tot 11 februari 2018.
• De Poëziemiddag op 28 januari 2018, in het 
kader van de Poëzieweek die in Nederland en 
Vlaanderen gehouden wordt 25 tot en met 31 
januari.  Enkele deelnemers van de schrijfcursus 
zullen hun gedichten voordragen.

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 u. 
ma 12.00 - 16.30 u.
di  10.00 - 16.30 u.

wo  10.00 - 16.30 u.
do  10.00 - 16.30 u. 
vr  10.00 - 16.30 u.
za 10.00 - 16.30 u.
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Proza, Poëzie & Biografieën

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Geef het licht eens door
Gedichten • Hein Stufkens

Dit mooi vormgegeven boek met teksten van Hein 
Stufkens verschijnt ter gelegenheid van zijn 70e ver-
jaardag. De bundel bevat een drieluik van poëzie die 
hij schreef tussen 2013 en 2017: twaalf eigentijdse 
psalmen, nieuwe gedichten en liedteksten. 
De titel is ontleend aan het gedicht Avondmaal:  
“Ik zat naast hem. Brood ging rond en wijn. Iemand 
zei: ‘Geef het licht eens door.’ Ik had het licht nog 
niet gezien, zocht, zag het nergens staan. Toen keek 
hij mij aan.”

Prijs € 14,90

Dat boek is subliem
Vincent van Gogh over de navolging van Christus 
• Henk de Jong

Henk de Jong laat met dit boek zien hoe Vincent van 
Gogh werd gefascineerd en geïnspireerd door ‘De 
navolging van Christus’ van de middeleeuwse schrij-
ver Thomas a Kempis. Geïnspireerd door de authen-
tieke en radicale spiritualiteit van Thomas a Kempis 
besluit Vincent om predikant te worden. Toch is 
Vincent geen dominee geworden. Uiteindelijk koos 
hij voor de kunst, maar zijn passie voor Jezus en de 
christelijke boodschap bleven een constante in zijn 
bewogen leven. 

Prijs € 19,99 • verschijnt november 2017

Het verhaal van onze voorouder
Een pelgrimstocht naar de oorsprong van het 
leven • Richard Dawkins & Yan Wong

De auteurs nemen ons mee op een opwindende, 
omgekeerde reis door vier miljard jaar evolutie, van 
de hedendaagse mens terug naar de microbiële 
oorsprong van het leven. Naast mensen komen we 
onderweg ook dieren, planten en bacteriën tegen, 
ieder met een eigen verhaal. 
Vrijwel elke pagina in deze nieuwe uitgave is aan-
gepast op basis van de resultaten van recente on-
derzoeken. Het resultaat is een volledig bijgewerkte 
editie van een van de meest originele verslagen van 
de evolutie ooit geschreven.

Prijs € 39,99

Het labyrint der geesten
Roman • Carlos Ruiz Zafón

Daniel Sempere is niet langer dat kleine jongetje dat 
een uniek exemplaar van ‘De schaduw van de wind’ 
vindt in ‘Het kerkhof der vergeten boeken’. Inmid-
dels is hij een jongeman die zich nog steeds het ge-
zicht van zijn moeder niet kan herinneren en zweert 
de ware toedracht van haar dood te ontrafelen. Een 
oude bekende, een mysterieus boek en talrijke om-
zwervingen door Barcelona en Madrid brengen hem 
steeds dichter bij de waarheid.

Prijs € 27,50 • verschijnt november 2017

Na-werk-tijd
Toegewijd leven • Marinus van den Berg

Met pensioen gaan is een ingrijpende gebeurtenis. 
Marinus van den Berg beschrijft uit eigen ervaring 
wat het betekent om ineens de tijd aan jezelf te heb-
ben, je collega’s te missen en een nieuwe, zinvolle 
dagbesteding te zoeken. Tijd, ontmoetingen, aan-
dacht, dromen en wandelen zijn belangrijke onder-
werpen. 

Prijs € 14,99 

Een met alle leven
Inspirerende teksten uit Een nieuwe Aarde • 
Eckhart Tolle

De wereld is op een belangrijk kruispunt aange-
komen. Het ego-gerichte bewustzijn heeft aarde 
en mensheid aan de rand van de totale catastrofe 
gebracht. Het is hoog tijd voor een collectieve be-
wustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte 
en dichtheid verliezen en de kostbare edelstenen 
worden die we in wezen zijn, zodat we transparant 
worden voor het licht van bewustzijn. Dit is een se-
lectie van sprekende teksten uit ‘Een nieuwe aarde’. 

Prijs € 14,99 • verschijnt november 2017

Geroepen tot navolging
Handboek christelijke spiritualiteit • Peter van Ool

Met dit werk bezorgt theoloog Peter J.M.A. van 
Ool een compleet handboek christelijke spirituali-
teit vanuit oecumenisch perspectief. Het spirituele 
thema ‘navolging van Jezus Christus’ staat centraal. 
In grote lijnen worden de ontwikkeling en de door-
werking van dit thema weergegeven. Uitgaande van 
de oorspronkelijke navolging van Jezus van Nazareth 
wordt de geschiedenis van de navolging tot in de 21e 
eeuw geschetst. 

Prijs € 39,99

De liefde achterna
Leefregels van Franciscus • Willem Marie Speelman

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang mil-
joenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is 
de belangstelling voor deze monnik uit de dertiende 
eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Fran-
ciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich 
op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. 
Kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten, navolging 
en samenleven. Willem Marie Speelman voorziet 
een selectie uit de leefregels van een toelichting die 
de inhoud opent voor deze tijd. 

Prijs € 17,99 • verschijnt november 2017

Neem niets mee voor onderweg
Kwetsbaarheid als beeld van God • Eric Galle

We zijn zo bang van kwetsbaarheid dat we het liefst 
doen alsof ze niet bestaat. Dit soort blindheid heeft 
nare gevolgen. Wie het aandurft kwetsbaarheid als 
beeld van God te zien, die ontdekt er een uitnodi-
ging in om Hem te zoeken. Dat wij als mens God 
naast ons kunnen neerleggen, maakt meteen dui-
delijk hoe kwetsbaar God zelf is. In dit boek vind je 
veertig toegangswegen die je in contact brengen 
met verschillende facetten van kwetsbaarheid, ver-
gezeld van een gebed en sprekende foto.

Prijs € 19,95

De stilte vieren
Vormen voor spiritualiteit in kleine kring • Franck 
Ploum

Kleine groepjes in (vaak) te grote gebouwen zingen 
liederen die gecomponeerd zijn voor volle kathe-
dralen, spreken woorden en maken gebaren die te 
groot zijn voor kleine groepen van twintig of dertig 
mensen. Dat komt de kwaliteit en de beleving van 
de vieringen niet ten goede. ‘Stilte vieren’ biedt voor 
alle belangrijke dagen van het kerkelijke jaar een al-
ternatief. Liturgie op de maat van en passend bij de 
intimiteit van een kleine groep. 

Prijs € 14,90 • verschijnt december 2017

Thuis
De zoektocht naar de plek waar we willen leven • 
Daniel Schreiber

Vroeger was ‘thuis’ de plek waar je vandaan kwam: 
de plaats waar je geboren was, het gezin waartoe je 
behoorde, de buurt waar je wortels lagen. Maar hoe 
is dat nu? Wat betekent ‘thuis’ nog in een tijd waarin 
steeds minder mensen zich verbonden voelen met 
de plaats waar ze geboren zijn? In een persoonlijk en 
filosofisch essay beschrijft Daniel Schreiber de ken-
tering van een collectief gevoel: ‘thuis’ is vandaag de 
dag geen vast gegeven meer, maar iets waarnaar we 
verlangen.

Prijs € 18,99 • verschijnt oktober 2017

Vrede dichterbij
Wijsheid voor verwarrende tijden • Hein Stufkens

Dit boek brengt vrede dichterbij. Het geeft inzicht 
in de oorzaken van onze eigen onvrede en van con-
flicten in de wereld. En het biedt handreikingen en 
oefeningen om meer in vrede te leven met jezelf 
en anderen, en zo een bron van vrede te worden in 
deze woelige wereld. Hein Stufkens biedt ons een 
gids naar de gelijkmoedigheid. Lichtvoetig gaat hij 
voor op het steile pad.

Prijs € 17,95

Ik ben bij je
Bijeenkomsten ter voorbereiding op je eerste 
heilige Communie

Een deel uit de Adveniat-serie het Licht op ons Pad.
Op weg naar je eerste heilige Communie leer je 
veel over Jezus, zijn woorden, zijn leven, zijn dood 
en verrijzenis. Je leert waarom je op Jezus kunt ver-
trouwen. ‘Ik ben bij je’, heeft hij ons beloofd. En je 
ontdekt waarom het fijn is om bij Hem te horen in 
de Communie.
Werkboek met extra’s, als invulkaartjes en vrienden-
boekje. (10 bijeenkomsten: 8 voor en 2 na de eerste 
heilige Communie). 

Prijs € 13,50

Wereld zonder einde
Reflecties op mijn leven als monnik • Thomas 
Keating

De trappist Thomas Keating gaat in gesprek met film-
maker en schrijver Lucette Verboven. Hij kijkt terug 
op zijn lange leven en zijn eigen spirituele ontwikke-
ling. Hij legt zich nu toe op thema’s als ontwaken, de 
aard van geluk en het doel van het sterven. Dit boek 
gaat in op begrippen als identiteit, transformatie, 
stilte, de natuur en de kosmos. 

Prijs € 16,99

Cadeauboeken & DIVERSEN

35 JAAR
Kloosterboekwinkel Wittem

Tweedehands Boekenbeurs
Op zaterdag 11 en zondag 12 november vindt 
in de Kloosterbibliotheek de tweedehands boe-
kenbeurs plaats. Van 10 uur tot 16.30 uur kunt 
u weer terecht voor koopjes op allerlei gebied. 

Ons creatieve brein
Hoe mens en wereld elkaar maken • Dick Schwaab

Met dit boek toont Schwaab wat ons tot mensen 
maakt: de interactie van de hersenen met onze 
omgeving. De omgeving draagt niet alleen bij aan 
de unieke ontwikkeling van ieder brein, maar ook 
aan het ontstaan van hersenziekten en aan de ge-
nezing hiervan. De manier waarop onze hersenen 
zich ontwikkelen, beïnvloedt onze beroepskeuze en 
ons beroep heeft ook een effect op de structuur en 
functie van onze hersenen. Vele maatschappelijke 
consequenties van het hersenonderzoek worden 
besproken.

Prijs € 15,00 • verschijnt oktober 2017

De moed om creatief te zijn
Geloof in jezelf, je dromen en je creatieve ideeën 
• Doreen Virtue

De auteur laat zien hoe je op verschillende manieren 
moed kunt verzamelen, waaronder de kracht om je-
zelf te zijn. Elk hoofdstuk bevat praktische oefenin-
gen die je helpen met het ontdekken van je natuur-
lijke talenten, creatieve roepingen en interesses. 

Prijs € 18,99

Muggenzifters en zondebokken
Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel • 
Friederike de Raat

Er zijn weinig bronnen waar de mens zo veel spreek-
woorden en uitdrukkingen uit heeft geput als uit de 
Bijbel. Aan de hand van spreekwoorden en gezegden 
neemt Friederike de Raat u mee op een lichtvoetige 
taalreis door de Bijbel. Wie dit boek uit heeft, weet 
waar de muggenzifter zijn oorsprong vindt, waar je-
remiëren vandaan komt en waarom ‘woekeren met 
de tijd’ vaak verkeerd wordt gebruikt. 

Prijs € 12,90 • verschijnt november 2017

Clara’s Bron
Recepten voor eenvoudig leven en (h)eerlijk 
koken • Beatrijs Corveleyn osc en Elisabeth Luurt-
sema osc

Dit boek gaat over de spiritualiteit van Clara, de eer-
ste vrouw in het spoor van Franciscus van Assisi, ver-
taald naar het dagelijks leven van nu. Het biedt een 
verdieping rond het leven en werken van Clara en 
Franciscus, met daarbij seizoensgebonden recepten 
die aansluiten op de trend van gezond en duurzaam 
leven. Met prachtige mandala’s, gemaakt met krui-
den en bloemen uit de kloostertuin en ingrediënten 
die passen bij het thema van die maand, en bezin-
ningsteksten over de natuur.

Prijs € 19,95 • verschijnt november 2017
 

Mijn moeder
Steeds dichterbij • Leo Fijen en Manu Keirse

Beide auteurs verloren tien jaar geleden hun moe-
der. Ze gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: 
komt je moeder dichterbij naarmate ze langer dood 
is? Behalve aan zichzelf stelden ze deze vraag ook 
aan andere Nederlanders en Vlamingen. Het resul-
taat is een boek over een moeder die er niet meer 
is en toch steeds weer op de deur van je hart klopt.

Prijs € 17,50 • verschijnt oktober 2017

SPIRITUALITEIT

Zeven dagen per week
GEOPEND

Onze boekwinkel is elke dag van de week 
geopend van 10:00 tot 16.30 uur 

(op maandag vanaf 12:00 uur)



De dood
Vijftien deskundigen over ons levenseinde •  
Elke Veldkamp

De dood heeft allerlei facetten, praktische, medische 
en filosofische, die deel uitmaken van het leven zon-
der dat we ons daarvan bewust zijn. Journalist Elke 
Veldkamp wilde weten welke en sprak daartoe met 
vijftien mensen die zich beroepshalve of uit interes-
se met de dood bezighouden. Zo komen onder meer 
medische, psychologische, maatschappelijke, bio-
logische, economische en spirituele vragen aan de 
orde als: Wat is de dood eigenlijk? Hoe gaat sterven? 
En zijn wij meer dan ons fysieke lichaam?

Prijs € 19,99 • verschijnt oktober 2017

Rouwwerk
Liefde, verlies en verder leven • Julia Samuel

Rouwtherapeut Julia Samuel werkt al 25 jaar met 
mensen die iemand verloren hebben. Ze verwierf 
diepgaand inzicht in wat iemand doormaakt na het 
verlies van een geliefde, een ouder, kind, broer of 
zusje. In dit aangrijpende boek deelt ze haar psycho-
logische inzichten over rouw. Een helende kracht, als 
er op een goede manier mee wordt omgegaan.

Prijs € 22,50 • verschijnt oktober 2017

Troostgedachten
De mooiste gedichten over verlies, rouw, kracht 
en liefde • Martin Gijzemijter

Een poëziebundel vol troostvolle gedichten voor hen 
die opzien tegen de feestdagen. Laat weten dat je 
aan een ander denkt na een persoonlijk drama of 
als ze eenzaam zijn! Zij zitten niet te wachten op 
een kaartje met ‘prettige feestdagen’. Om die reden 
bedacht Martin Gijzemijter ‘troostkerstkaarten’: 
kaarten die je stuurt naar iemand die niets te vieren 
heeft, maar die je toch niet wilt overslaan.

Prijs € 9,99 • verschijnt oktober 2017

Rituelen rond de dood
Dorothée Nijland (fotografie), Ton Overtoom en 
Martin Hoondert (tekst)

In alle situaties waarin de auteurs kwamen, was er 
verdriet. Maar er werd ook gelachen, er was crea-
tiviteit en veerkracht van mensen. Dit boek met 
indringende foto’s over uitvaartrituelen is dan ook 
niet alleen een kwetsbaar boek waarin het verdriet 
van mensen zichtbaar wordt, maar ook een krachtig 
boek dat naast informatief ook troostrijk is.

Prijs € 29,90 • verschijnt november 2017

Dagelijks leven met alzheimer
Omgaan met de kwetsbaarheid van het bestaan • 
Anne-Mei The

Professor Anne-Mei The volgde jarenlang mensen 
met dementie en hun naasten, zowel thuis als in het 
verpleeghuis. Zij laat het perspectief van de mensen 
zelf zien, hoe zij hun weg hebben moeten zoeken en 
door diepe dalen zijn gegaan. Maar ook hoe zij tot 
belangrijke inzichten zijn gekomen over zichzelf, hun 
relaties en de zaken die het leven de moeite waard 
maken. The ontketent met dit boek een revolutie in 
het maatschappelijk debat over dementie. 

Prijs € 17,95 • verschijnt november 2017

Luister naar wie je lief is
Een verhaal en een gebed voor elke dag •  
René Hornikx

Bidden is antwoorden op wat we horen en zien. Bid-
dend laten we ons van onze meest kwetsbare kant 
zien. Daarom is bidden moeilijk. Het is moeilijk om 
de zwakke plakken van onze ziel te tonen aan ons-
zelf, aan anderen en aan God. Dit boek wil ons hel-
pen in het leren luisteren, aanvoelen en biddend 
reageren op wat verteld wordt. 
Doelgroep voor dit boek: ouders/verzorgers met op-
groeiende kinderen (12 tot 25 jaar).

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017

Feesten doe je samen
De belangrijkste christelijke feest- en gedenk-
dagen in de loop van het jaar • René Hornikx

In dit boek is aandacht voor de christelijke feest- en 
gedenkdagen en voor enkele nationale feest- en ge-
denkdagen. De rode draad die door het boek loopt 
is bezinning en verdieping van de christelijke feest-
dagen. Het boek is bedoeld om als gezin samen met 
aan de slag te gaan, waarbij ouders de kinderen hel-
pen en kinderen de ouders. 
Geschikt voor ouders en kinderen van 7-12 jaar.

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017

Bid met heel je hart
Gebedenboek • René Hornikx

Bidden is leren ontvankelijk in het leven te staan. De 
houding die daarbij past is die met lege handen. We 
hebben niets. We zijn naakt ter wereld gekomen. 
Alles wat we zijn, hebben we ontvangen. Bidden is 
vragen, danken en wachten op antwoord. Het boek 
biedt gebeden bij allerlei gelegenheden, gericht op 
ouders/verzorgers met kinderen vanaf 4 jaar.

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017

CATECHESE
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Kerk, Theologie & Filosofie

Leeswijzer bij de Bijbel
Praktische aanwijzingen voor lezers van nu • 
Anselm Grün 

Anselm Grün reikt in dit boek de vele manieren aan 
om de Bijbel te lezen. Heel concreet: met welke 
boeken je het beste kunt beginnen, hoe je ze kunt 
zien als beschrijvingen van de ups en downs van het 
mens-zijn, en erin de diepe dalen kunt herkennen 
waar we zelf doorheen gaan. Grün biedt wijzen van 
lezen aan, waardoor de verhalen je een nieuw per-
spectief bieden en je de wereld van nu ook anders 
gaat ervaren.

Prijs € 12,90

Bijbel Handboek
Het beste boek naast de Bijbel • Pat en David 
Alexander

Dit ‘Bijbel handboek’ is een onmisbare bron van ken-
nis voor iedereen die de Bijbel wil lezen en begrij-
pen. Na een uitgebreide introductie, worden de Bij-
belboeken per hoofdstuk besproken. Een team van 
experts, o.a. theologen en archeologen, werkte mee 
aan deze nieuwe editie en verwerkte de nieuwste in-
zichten en ontwikkelingen. Voor de Bijbelteksten is 
de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt. Dit hand-
boek bevat o.a. 127 achtergrondartikelen en meer 
dan 700 full colour foto’s en illustraties.

Prijs € 44,99 • verschijnt oktober 2017

OVER DE BIJBEL

Lezen voor je leven
Aan de slag met Lectio Divina • Dom Bernardus 
en Jos Douma

Een monnik en een predikant verkennen de praktijk 
van de Lectio Divina, zoekend naar wat de Geest van-
daag te zeggen heeft. Zou deze praktijk niet het klop-
pende hart kunnen zijn van oecumenische toenade-
ring tussen katholieken en protestanten? De auteurs 
vertellen over hun eigen ervaringen met Lectio Di-
vina en geven praktische voorbeelden. Daarmee is 
het een boek om zelf met deze bijbelleesmethode 
aan de slag te gaan.

Prijs € 14,90

Een paspoort voor het Rijk Gods 
Preken voor het jaar B • Dr. Rob Kurvers

Een paspoort is een kostbaar bezit. Het is niet alleen 
het bewijs van je identiteit; je kunt er ook je eigen 
beperkte wereld mee verruimen door grenzen over 
te gaan. Door de evangelieteksten te leggen op de 
dag van vandaag laat Rob Kurvers, met deze Marcus-
preken uit de Randstad, zien, hoe actueel en helend 
Jezus’ Blijde Boodschap nog altijd voor ons is. 

Prijs € 17,90 • verschijnt oktober 2017

God ontmoeten in Marcus
Rowan Williams

Rowan Williams onthult de betekenis en het doel 
van het Evangelie naar Marcus voor complete begin-
ners, maar ook voor wie het evangelie al vele malen 
heeft gelezen maar weer zoekt naar een nieuwe kijk 
erop. Het is geschreven op zeer toegankelijk niveau 
en vol leerzame spirituele inzichten. Daarmee is dit 
boek een perfect geschenk voor wie erover denkt 
toe te treden tot de christelijke gemeenschap. 

Prijs € 14,90

Wat Paulus bezielde
Een staalkaart uit zijn brieven • Joop Smit

Dit boek neemt de lezers mee op een ontdekkings-
reis in de brieven van Paulus. De hoop is dat zij gaan-
deweg steeds meer geboeid raken door diens uitda-
gende persoonlijkheid. Trouw aan zijn eigen volk, de 
Joden, en trouw aan de heidenen heeft hij er alles 
aan gedaan om deze twee met elkaar te verbinden. 
Het najagen van zijn droom om Joden en heidenen 
in Christus met elkaar te verenigen heeft zijn leven 
en denken beheerst en getekend.

Prijs € 16,90 

Zielen winnen
Op zoek naar Kerk buiten de gebaande paden •  
Erik Borgman

Gedachten over hoe de kerk verder gaat. De theo-
loog Borgman haalt vriend en vijand uit de com-
fortzone en dwingt iedereen om anders naar de 
toekomst van geloof en kerk te kijken. Niet met 
dichtgetimmerde plannen maar door om je heen te 
kijken om te zien waar in de samenleving het geloof 
nieuwe kansen krijgt. Dit boek bevat een selectie van 
de mooiste preken, artikelen en bijdragen van een 
‘theologische duizendpoot’. 

Prijs € 18,95 

Voor ál uw boeken!
Onze boekwinkel kan alle boeken leveren.  
Op onze site staan er maar liefst 100.000!

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Meditatie
De blijvende effecten op lichaam, geest en  
hersenen • Daniel Goleman, Richard J. Davidson

Wat voor effect heeft meditatie echt op ons brein, 
onze gewoonten, onze genen? Zijn er daadwer-
kelijk fysieke en/of gedragsveranderingen waar te 
nemen op de langere termijn? Door de vercommer-
cialisering van meditatie zijn er op dit terrein veel 
misvattingen ontstaan. Daniel Goleman en Richard 
Davidson doen, als ervaringsdeskundigen én weten-
schappers, al meer dan dertig jaar onderzoek naar 
het blijvende effect van mediatie. 

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2017

Stilte
Luisteren in een wereld van lawaai • Thich Nhat Hahn

Zenmeester Thich Nhat Hanh legt uit hoe we kun-
nen leren luisteren naar de stilte. Door de stilte 
wordt ons leven rijker en harmonieuzer, met meer 
aandacht voor verbinding met onszelf, met anderen, 
met de dagelijkse wereld om ons heen en met de 
natuur. Hij laat zien hoe mindfulness de weg wijst 
naar stilte in jezelf, en naar geluiden die het leven 
echt waarde geven.

Prijs € 17,99 

Kerkgeschiedenis & 
Wereldreligies

Meditatie & Mindfulness

De geschiedenis van de Joden
Deel 2: erbij horen • Simon Schama

Dit is het tweede deel van het magnum opus van 
Schama dat de periode 1492 tot 1900 bestrijkt. Hij 
beschrijft de grootse geschiedenis van het Joodse 
volk in de geschiedenis van de wereld. Van Mozes 
tot psychoanalyse, van de Bijbel tot de Westelijke 
Jordaanoever, van de cultuur tot en met de weten-
schap: op al deze terreinen zijn Joden van een be-
slissende invloed geweest op de ontwikkeling van 
de wereld.

Prijs € 49,99 • verschijnt november 2017

Boeddhisme
Een heldere inleiding • Sjoerd de Vries

Boeddhisme-kenner Sjoerd de Vries voert de lezer 
op toegankelijke wijze in in de filosofische en cultu-
rele achtergronden, geschiedenis en de talloze ge-
bruiken van deze levensovertuiging. Wie zich onder 
andere afvraagt wat karma is of nirvana, waarom 
de gewaden van de boeddhistische monniken rood 
zijn, wat er precies gebeurt bij reïncarnatie of wat 
de symboliek is van de gebedsmolen, zal in dit boek 
de antwoorden vinden.

Prijs € 15,00

De islamitische Verlichting
De ontmoeting tussen de Orient en het Westen 
1798-1950 • Christopher de Bellaigue

De auteur beschrijft de strijd tussen geloof en rede, 
tussen verstarde samenlevingen en de verworven-
heden van de westerse Verlichting in de landen van 
het Midden-Oosten. 
Aan de hand van de levens van hervormers en de 
gebeurtenissen in de grote centra van de islam van-
af begin negentiende eeuw, wordt een fascinerend 
beeld geschetst van een wereld in grote beroering. 
Een wereld die zijn weg probeerde te vinden tussen 
het imperialistische Westen met zijn verlichtingside-
alen en de eigen religieuze en culturele identiteit.

Prijs € 34,99

De katharen
Tussen werkelijkheid en fictie • John van Schaik

Nog een boek over de katharen? Is alles hierover 
dan nog niet geschreven? Ja en nee. Vooral vanuit 
(pseudo)esoterische hoek wordt veel over dit on-
derwerp gepubliceerd, maar vaak kan dat de histo-
rische toets der kritiek niet doorstaan. De theorieën 
van de katharen over reïncarnatie en mystieke he-
melreizen deden de Kerk in het geweer komen.
John van Schaik doorploegt de kathaarse bronnen 
en onderzoekt de Latijnse teksten van hun middel-
eeuwse tegenstanders. Zo scheidt hij kaf van koren. 

Prijs € 24,99 • verschijnt oktober 2017

Ziekte, Dood & Rouw
Zelfloos
De mystieke afgrond van het moderne Ik •  
Marc De Kesel

Een gevarieerde bundel essays over mystiek in deze 
tijd waarin Marc De Kesel enkele donkere kamers 
van de mystieke traditie onderzoekt. 
Het grootste obstakel op het pad van de mysticus 
is het eigen Ik. Hij moet leeg worden van zichzelf. 
Maar wie, tenzij een sterk Zelf, kan zoiets aan? In 
spiritualiteit en mystiek zoeken velen vandaag een 
tegenwicht tegen de sterke nadruk op het Zelf die de 
moderniteit van ons eist. 

Prijs € 18,99 • verschijnt november 2017 

Een reis langs de mysteriën
Van het oude Egypte tot Carl Gustav Jung •  
Jacob Slavenburg

Op de ‘reis langs de mysteriën’ neemt Jacob Slaven-
burg de lezer mee naar een deels verborgen geschie-
denis die vaak in het geheim werd doorgegeven van 
ingewijde tot ingewijde. Wat was het mysterie van 
de heilige bruiloft? Wat vond er plaats tijdens de ri-
tuelen van Isis? Welk geheim droeg Maria Magda-
lena met zich mee? Wat gebeurde er in de loges van 
vrijmetselaren en rozenkruisers? Zijn er nog steeds 
geheime genootschappen waar de oude myste-
rietaal tot leven wordt gebracht?

Prijs € 29,50 • verschijnt oktober 2017

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken be-
stellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

MYSTIEK

ADVENT & KERSTMIS
Geborgen en beschermd
Het geheim van de Kerstengel • Anselm Grün

Rondom de stal van Bethlehem ontmoeten we talrij-
ke engelen die als gezanten van God een bijzondere 
rol spelen. Zij verkondigen het geheim van Kerstmis 
en waken beschermend over de mensen. Anselm 
Grün volgt het spoor van deze engelen in het Kerst-
verhaal en laat zien dat zij nog steeds aanwezig zijn 
in het alledaagse leven van gewone mensen in deze 
tijd. 

Prijs € 13,99 • verschijnt oktober 2017

De zoon
Kerstverhalen • Els Florijn, Arie Kok, Helga 
Warmels e.d.

Juist in de kersttijd is verhalen vertellen een waar-
devolle traditie. Het voorlezen van een goed kerst-
verhaal geeft een bijzonder moment, thuis of in een 
kerstviering. 
Deze bundel bevat de allermooiste kerstverhalen. 
De geuren, kleuren en klanken van kerst komen op 
een verrassende en soms onverwachte manier in 
deze verhalen naar voren.

Prijs € 18,99 • verschijnt oktober 2017

Een ster boven Bethlehem
Britta Teckentrup (ill.)

Lang geleden woonden er in Nazareth een man en 
een vrouw: Jozef en Maria. Ze zouden gaan trou-
wen. Toen verscheen er een engel aan Maria die zei: 
‘Wees niet bang, Maria! God zal je een zoon schen-
ken. Je zult hem Jezus noemen.’ Dit is het verhaal 
van de geboorte van Jezus, geschreven in eenvou-
dige, voor kinderen begrijpelijke taal. Met illustraties 
van de bekroonde illustrator Britta Teckentrup.

Prijs € 10,00 

Rouw op mijn dak
Een priester, een vader, de dood van zijn kind • 
Martin Los

In 2016 verloren Martin Los en zijn vrouw Nelleke 
hun volwassen dochter Rosa aan een slopende ziek-
te. Een tijd van ontreddering, afscheid en verdriet. 
Enkele weken na haar dood begint vader en pries-
ter Martin Los plotseling te schrijven. De plotselinge 
dood van zijn dochter brengt herinneringen naar 
boven. Herinneringen aan zijn eigen jeugd. Aan de 
jeugd van Rosa in het jonge gezin Los. Herinneringen 
aan zijn eigen levenspad, zijn jaren als predikant, de 
overstap met zijn vrouw naar de rooms-katholieke 
kerk, zijn priesterwijding. Hoe het is om je dochter 
bij te staan als vader, en andere stervenden en rou-
wenden als pastoor. 

Prijs € 19,95

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.



De dood
Vijftien deskundigen over ons levenseinde •  
Elke Veldkamp

De dood heeft allerlei facetten, praktische, medische 
en filosofische, die deel uitmaken van het leven zon-
der dat we ons daarvan bewust zijn. Journalist Elke 
Veldkamp wilde weten welke en sprak daartoe met 
vijftien mensen die zich beroepshalve of uit interes-
se met de dood bezighouden. Zo komen onder meer 
medische, psychologische, maatschappelijke, bio-
logische, economische en spirituele vragen aan de 
orde als: Wat is de dood eigenlijk? Hoe gaat sterven? 
En zijn wij meer dan ons fysieke lichaam?

Prijs € 19,99 • verschijnt oktober 2017

Rouwwerk
Liefde, verlies en verder leven • Julia Samuel

Rouwtherapeut Julia Samuel werkt al 25 jaar met 
mensen die iemand verloren hebben. Ze verwierf 
diepgaand inzicht in wat iemand doormaakt na het 
verlies van een geliefde, een ouder, kind, broer of 
zusje. In dit aangrijpende boek deelt ze haar psycho-
logische inzichten over rouw. Een helende kracht, als 
er op een goede manier mee wordt omgegaan.

Prijs € 22,50 • verschijnt oktober 2017

Troostgedachten
De mooiste gedichten over verlies, rouw, kracht 
en liefde • Martin Gijzemijter

Een poëziebundel vol troostvolle gedichten voor hen 
die opzien tegen de feestdagen. Laat weten dat je 
aan een ander denkt na een persoonlijk drama of 
als ze eenzaam zijn! Zij zitten niet te wachten op 
een kaartje met ‘prettige feestdagen’. Om die reden 
bedacht Martin Gijzemijter ‘troostkerstkaarten’: 
kaarten die je stuurt naar iemand die niets te vieren 
heeft, maar die je toch niet wilt overslaan.

Prijs € 9,99 • verschijnt oktober 2017

Rituelen rond de dood
Dorothée Nijland (fotografie), Ton Overtoom en 
Martin Hoondert (tekst)

In alle situaties waarin de auteurs kwamen, was er 
verdriet. Maar er werd ook gelachen, er was crea-
tiviteit en veerkracht van mensen. Dit boek met 
indringende foto’s over uitvaartrituelen is dan ook 
niet alleen een kwetsbaar boek waarin het verdriet 
van mensen zichtbaar wordt, maar ook een krachtig 
boek dat naast informatief ook troostrijk is.

Prijs € 29,90 • verschijnt november 2017

Dagelijks leven met alzheimer
Omgaan met de kwetsbaarheid van het bestaan • 
Anne-Mei The

Professor Anne-Mei The volgde jarenlang mensen 
met dementie en hun naasten, zowel thuis als in het 
verpleeghuis. Zij laat het perspectief van de mensen 
zelf zien, hoe zij hun weg hebben moeten zoeken en 
door diepe dalen zijn gegaan. Maar ook hoe zij tot 
belangrijke inzichten zijn gekomen over zichzelf, hun 
relaties en de zaken die het leven de moeite waard 
maken. The ontketent met dit boek een revolutie in 
het maatschappelijk debat over dementie. 

Prijs € 17,95 • verschijnt november 2017

Luister naar wie je lief is
Een verhaal en een gebed voor elke dag •  
René Hornikx

Bidden is antwoorden op wat we horen en zien. Bid-
dend laten we ons van onze meest kwetsbare kant 
zien. Daarom is bidden moeilijk. Het is moeilijk om 
de zwakke plakken van onze ziel te tonen aan ons-
zelf, aan anderen en aan God. Dit boek wil ons hel-
pen in het leren luisteren, aanvoelen en biddend 
reageren op wat verteld wordt. 
Doelgroep voor dit boek: ouders/verzorgers met op-
groeiende kinderen (12 tot 25 jaar).

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017

Feesten doe je samen
De belangrijkste christelijke feest- en gedenk-
dagen in de loop van het jaar • René Hornikx

In dit boek is aandacht voor de christelijke feest- en 
gedenkdagen en voor enkele nationale feest- en ge-
denkdagen. De rode draad die door het boek loopt 
is bezinning en verdieping van de christelijke feest-
dagen. Het boek is bedoeld om als gezin samen met 
aan de slag te gaan, waarbij ouders de kinderen hel-
pen en kinderen de ouders. 
Geschikt voor ouders en kinderen van 7-12 jaar.

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017

Bid met heel je hart
Gebedenboek • René Hornikx

Bidden is leren ontvankelijk in het leven te staan. De 
houding die daarbij past is die met lege handen. We 
hebben niets. We zijn naakt ter wereld gekomen. 
Alles wat we zijn, hebben we ontvangen. Bidden is 
vragen, danken en wachten op antwoord. Het boek 
biedt gebeden bij allerlei gelegenheden, gericht op 
ouders/verzorgers met kinderen vanaf 4 jaar.

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017
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Kerk, Theologie & Filosofie

Leeswijzer bij de Bijbel
Praktische aanwijzingen voor lezers van nu • 
Anselm Grün 

Anselm Grün reikt in dit boek de vele manieren aan 
om de Bijbel te lezen. Heel concreet: met welke 
boeken je het beste kunt beginnen, hoe je ze kunt 
zien als beschrijvingen van de ups en downs van het 
mens-zijn, en erin de diepe dalen kunt herkennen 
waar we zelf doorheen gaan. Grün biedt wijzen van 
lezen aan, waardoor de verhalen je een nieuw per-
spectief bieden en je de wereld van nu ook anders 
gaat ervaren.

Prijs € 12,90

Bijbel Handboek
Het beste boek naast de Bijbel • Pat en David 
Alexander

Dit ‘Bijbel handboek’ is een onmisbare bron van ken-
nis voor iedereen die de Bijbel wil lezen en begrij-
pen. Na een uitgebreide introductie, worden de Bij-
belboeken per hoofdstuk besproken. Een team van 
experts, o.a. theologen en archeologen, werkte mee 
aan deze nieuwe editie en verwerkte de nieuwste in-
zichten en ontwikkelingen. Voor de Bijbelteksten is 
de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt. Dit hand-
boek bevat o.a. 127 achtergrondartikelen en meer 
dan 700 full colour foto’s en illustraties.

Prijs € 44,99 • verschijnt oktober 2017

OVER DE BIJBEL

Lezen voor je leven
Aan de slag met Lectio Divina • Dom Bernardus 
en Jos Douma

Een monnik en een predikant verkennen de praktijk 
van de Lectio Divina, zoekend naar wat de Geest van-
daag te zeggen heeft. Zou deze praktijk niet het klop-
pende hart kunnen zijn van oecumenische toenade-
ring tussen katholieken en protestanten? De auteurs 
vertellen over hun eigen ervaringen met Lectio Di-
vina en geven praktische voorbeelden. Daarmee is 
het een boek om zelf met deze bijbelleesmethode 
aan de slag te gaan.

Prijs € 14,90

Een paspoort voor het Rijk Gods 
Preken voor het jaar B • Dr. Rob Kurvers

Een paspoort is een kostbaar bezit. Het is niet alleen 
het bewijs van je identiteit; je kunt er ook je eigen 
beperkte wereld mee verruimen door grenzen over 
te gaan. Door de evangelieteksten te leggen op de 
dag van vandaag laat Rob Kurvers, met deze Marcus-
preken uit de Randstad, zien, hoe actueel en helend 
Jezus’ Blijde Boodschap nog altijd voor ons is. 

Prijs € 17,90 • verschijnt oktober 2017

God ontmoeten in Marcus
Rowan Williams

Rowan Williams onthult de betekenis en het doel 
van het Evangelie naar Marcus voor complete begin-
ners, maar ook voor wie het evangelie al vele malen 
heeft gelezen maar weer zoekt naar een nieuwe kijk 
erop. Het is geschreven op zeer toegankelijk niveau 
en vol leerzame spirituele inzichten. Daarmee is dit 
boek een perfect geschenk voor wie erover denkt 
toe te treden tot de christelijke gemeenschap. 

Prijs € 14,90

Wat Paulus bezielde
Een staalkaart uit zijn brieven • Joop Smit

Dit boek neemt de lezers mee op een ontdekkings-
reis in de brieven van Paulus. De hoop is dat zij gaan-
deweg steeds meer geboeid raken door diens uitda-
gende persoonlijkheid. Trouw aan zijn eigen volk, de 
Joden, en trouw aan de heidenen heeft hij er alles 
aan gedaan om deze twee met elkaar te verbinden. 
Het najagen van zijn droom om Joden en heidenen 
in Christus met elkaar te verenigen heeft zijn leven 
en denken beheerst en getekend.

Prijs € 16,90 

Zielen winnen
Op zoek naar Kerk buiten de gebaande paden •  
Erik Borgman

Gedachten over hoe de kerk verder gaat. De theo-
loog Borgman haalt vriend en vijand uit de com-
fortzone en dwingt iedereen om anders naar de 
toekomst van geloof en kerk te kijken. Niet met 
dichtgetimmerde plannen maar door om je heen te 
kijken om te zien waar in de samenleving het geloof 
nieuwe kansen krijgt. Dit boek bevat een selectie van 
de mooiste preken, artikelen en bijdragen van een 
‘theologische duizendpoot’. 

Prijs € 18,95 

Voor ál uw boeken!
Onze boekwinkel kan alle boeken leveren.  
Op onze site staan er maar liefst 100.000!

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Meditatie
De blijvende effecten op lichaam, geest en  
hersenen • Daniel Goleman, Richard J. Davidson

Wat voor effect heeft meditatie echt op ons brein, 
onze gewoonten, onze genen? Zijn er daadwer-
kelijk fysieke en/of gedragsveranderingen waar te 
nemen op de langere termijn? Door de vercommer-
cialisering van meditatie zijn er op dit terrein veel 
misvattingen ontstaan. Daniel Goleman en Richard 
Davidson doen, als ervaringsdeskundigen én weten-
schappers, al meer dan dertig jaar onderzoek naar 
het blijvende effect van mediatie. 

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2017

Stilte
Luisteren in een wereld van lawaai • Thich Nhat Hahn

Zenmeester Thich Nhat Hanh legt uit hoe we kun-
nen leren luisteren naar de stilte. Door de stilte 
wordt ons leven rijker en harmonieuzer, met meer 
aandacht voor verbinding met onszelf, met anderen, 
met de dagelijkse wereld om ons heen en met de 
natuur. Hij laat zien hoe mindfulness de weg wijst 
naar stilte in jezelf, en naar geluiden die het leven 
echt waarde geven.

Prijs € 17,99 

Kerkgeschiedenis & 
Wereldreligies

Meditatie & Mindfulness

De geschiedenis van de Joden
Deel 2: erbij horen • Simon Schama

Dit is het tweede deel van het magnum opus van 
Schama dat de periode 1492 tot 1900 bestrijkt. Hij 
beschrijft de grootse geschiedenis van het Joodse 
volk in de geschiedenis van de wereld. Van Mozes 
tot psychoanalyse, van de Bijbel tot de Westelijke 
Jordaanoever, van de cultuur tot en met de weten-
schap: op al deze terreinen zijn Joden van een be-
slissende invloed geweest op de ontwikkeling van 
de wereld.

Prijs € 49,99 • verschijnt november 2017

Boeddhisme
Een heldere inleiding • Sjoerd de Vries

Boeddhisme-kenner Sjoerd de Vries voert de lezer 
op toegankelijke wijze in in de filosofische en cultu-
rele achtergronden, geschiedenis en de talloze ge-
bruiken van deze levensovertuiging. Wie zich onder 
andere afvraagt wat karma is of nirvana, waarom 
de gewaden van de boeddhistische monniken rood 
zijn, wat er precies gebeurt bij reïncarnatie of wat 
de symboliek is van de gebedsmolen, zal in dit boek 
de antwoorden vinden.

Prijs € 15,00

De islamitische Verlichting
De ontmoeting tussen de Orient en het Westen 
1798-1950 • Christopher de Bellaigue

De auteur beschrijft de strijd tussen geloof en rede, 
tussen verstarde samenlevingen en de verworven-
heden van de westerse Verlichting in de landen van 
het Midden-Oosten. 
Aan de hand van de levens van hervormers en de 
gebeurtenissen in de grote centra van de islam van-
af begin negentiende eeuw, wordt een fascinerend 
beeld geschetst van een wereld in grote beroering. 
Een wereld die zijn weg probeerde te vinden tussen 
het imperialistische Westen met zijn verlichtingside-
alen en de eigen religieuze en culturele identiteit.

Prijs € 34,99

De katharen
Tussen werkelijkheid en fictie • John van Schaik

Nog een boek over de katharen? Is alles hierover 
dan nog niet geschreven? Ja en nee. Vooral vanuit 
(pseudo)esoterische hoek wordt veel over dit on-
derwerp gepubliceerd, maar vaak kan dat de histo-
rische toets der kritiek niet doorstaan. De theorieën 
van de katharen over reïncarnatie en mystieke he-
melreizen deden de Kerk in het geweer komen.
John van Schaik doorploegt de kathaarse bronnen 
en onderzoekt de Latijnse teksten van hun middel-
eeuwse tegenstanders. Zo scheidt hij kaf van koren. 

Prijs € 24,99 • verschijnt oktober 2017

Ziekte, Dood & Rouw
Zelfloos
De mystieke afgrond van het moderne Ik •  
Marc De Kesel

Een gevarieerde bundel essays over mystiek in deze 
tijd waarin Marc De Kesel enkele donkere kamers 
van de mystieke traditie onderzoekt. 
Het grootste obstakel op het pad van de mysticus 
is het eigen Ik. Hij moet leeg worden van zichzelf. 
Maar wie, tenzij een sterk Zelf, kan zoiets aan? In 
spiritualiteit en mystiek zoeken velen vandaag een 
tegenwicht tegen de sterke nadruk op het Zelf die de 
moderniteit van ons eist. 

Prijs € 18,99 • verschijnt november 2017 

Een reis langs de mysteriën
Van het oude Egypte tot Carl Gustav Jung •  
Jacob Slavenburg

Op de ‘reis langs de mysteriën’ neemt Jacob Slaven-
burg de lezer mee naar een deels verborgen geschie-
denis die vaak in het geheim werd doorgegeven van 
ingewijde tot ingewijde. Wat was het mysterie van 
de heilige bruiloft? Wat vond er plaats tijdens de ri-
tuelen van Isis? Welk geheim droeg Maria Magda-
lena met zich mee? Wat gebeurde er in de loges van 
vrijmetselaren en rozenkruisers? Zijn er nog steeds 
geheime genootschappen waar de oude myste-
rietaal tot leven wordt gebracht?

Prijs € 29,50 • verschijnt oktober 2017

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken be-
stellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

MYSTIEK

ADVENT & KERSTMIS
Geborgen en beschermd
Het geheim van de Kerstengel • Anselm Grün

Rondom de stal van Bethlehem ontmoeten we talrij-
ke engelen die als gezanten van God een bijzondere 
rol spelen. Zij verkondigen het geheim van Kerstmis 
en waken beschermend over de mensen. Anselm 
Grün volgt het spoor van deze engelen in het Kerst-
verhaal en laat zien dat zij nog steeds aanwezig zijn 
in het alledaagse leven van gewone mensen in deze 
tijd. 

Prijs € 13,99 • verschijnt oktober 2017

De zoon
Kerstverhalen • Els Florijn, Arie Kok, Helga 
Warmels e.d.

Juist in de kersttijd is verhalen vertellen een waar-
devolle traditie. Het voorlezen van een goed kerst-
verhaal geeft een bijzonder moment, thuis of in een 
kerstviering. 
Deze bundel bevat de allermooiste kerstverhalen. 
De geuren, kleuren en klanken van kerst komen op 
een verrassende en soms onverwachte manier in 
deze verhalen naar voren.

Prijs € 18,99 • verschijnt oktober 2017

Een ster boven Bethlehem
Britta Teckentrup (ill.)

Lang geleden woonden er in Nazareth een man en 
een vrouw: Jozef en Maria. Ze zouden gaan trou-
wen. Toen verscheen er een engel aan Maria die zei: 
‘Wees niet bang, Maria! God zal je een zoon schen-
ken. Je zult hem Jezus noemen.’ Dit is het verhaal 
van de geboorte van Jezus, geschreven in eenvou-
dige, voor kinderen begrijpelijke taal. Met illustraties 
van de bekroonde illustrator Britta Teckentrup.

Prijs € 10,00 

Rouw op mijn dak
Een priester, een vader, de dood van zijn kind • 
Martin Los

In 2016 verloren Martin Los en zijn vrouw Nelleke 
hun volwassen dochter Rosa aan een slopende ziek-
te. Een tijd van ontreddering, afscheid en verdriet. 
Enkele weken na haar dood begint vader en pries-
ter Martin Los plotseling te schrijven. De plotselinge 
dood van zijn dochter brengt herinneringen naar 
boven. Herinneringen aan zijn eigen jeugd. Aan de 
jeugd van Rosa in het jonge gezin Los. Herinneringen 
aan zijn eigen levenspad, zijn jaren als predikant, de 
overstap met zijn vrouw naar de rooms-katholieke 
kerk, zijn priesterwijding. Hoe het is om je dochter 
bij te staan als vader, en andere stervenden en rou-
wenden als pastoor. 

Prijs € 19,95

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.



De dood
Vijftien deskundigen over ons levenseinde •  
Elke Veldkamp

De dood heeft allerlei facetten, praktische, medische 
en filosofische, die deel uitmaken van het leven zon-
der dat we ons daarvan bewust zijn. Journalist Elke 
Veldkamp wilde weten welke en sprak daartoe met 
vijftien mensen die zich beroepshalve of uit interes-
se met de dood bezighouden. Zo komen onder meer 
medische, psychologische, maatschappelijke, bio-
logische, economische en spirituele vragen aan de 
orde als: Wat is de dood eigenlijk? Hoe gaat sterven? 
En zijn wij meer dan ons fysieke lichaam?

Prijs € 19,99 • verschijnt oktober 2017

Rouwwerk
Liefde, verlies en verder leven • Julia Samuel

Rouwtherapeut Julia Samuel werkt al 25 jaar met 
mensen die iemand verloren hebben. Ze verwierf 
diepgaand inzicht in wat iemand doormaakt na het 
verlies van een geliefde, een ouder, kind, broer of 
zusje. In dit aangrijpende boek deelt ze haar psycho-
logische inzichten over rouw. Een helende kracht, als 
er op een goede manier mee wordt omgegaan.

Prijs € 22,50 • verschijnt oktober 2017

Troostgedachten
De mooiste gedichten over verlies, rouw, kracht 
en liefde • Martin Gijzemijter

Een poëziebundel vol troostvolle gedichten voor hen 
die opzien tegen de feestdagen. Laat weten dat je 
aan een ander denkt na een persoonlijk drama of 
als ze eenzaam zijn! Zij zitten niet te wachten op 
een kaartje met ‘prettige feestdagen’. Om die reden 
bedacht Martin Gijzemijter ‘troostkerstkaarten’: 
kaarten die je stuurt naar iemand die niets te vieren 
heeft, maar die je toch niet wilt overslaan.

Prijs € 9,99 • verschijnt oktober 2017

Rituelen rond de dood
Dorothée Nijland (fotografie), Ton Overtoom en 
Martin Hoondert (tekst)

In alle situaties waarin de auteurs kwamen, was er 
verdriet. Maar er werd ook gelachen, er was crea-
tiviteit en veerkracht van mensen. Dit boek met 
indringende foto’s over uitvaartrituelen is dan ook 
niet alleen een kwetsbaar boek waarin het verdriet 
van mensen zichtbaar wordt, maar ook een krachtig 
boek dat naast informatief ook troostrijk is.

Prijs € 29,90 • verschijnt november 2017

Dagelijks leven met alzheimer
Omgaan met de kwetsbaarheid van het bestaan • 
Anne-Mei The

Professor Anne-Mei The volgde jarenlang mensen 
met dementie en hun naasten, zowel thuis als in het 
verpleeghuis. Zij laat het perspectief van de mensen 
zelf zien, hoe zij hun weg hebben moeten zoeken en 
door diepe dalen zijn gegaan. Maar ook hoe zij tot 
belangrijke inzichten zijn gekomen over zichzelf, hun 
relaties en de zaken die het leven de moeite waard 
maken. The ontketent met dit boek een revolutie in 
het maatschappelijk debat over dementie. 

Prijs € 17,95 • verschijnt november 2017

Luister naar wie je lief is
Een verhaal en een gebed voor elke dag •  
René Hornikx

Bidden is antwoorden op wat we horen en zien. Bid-
dend laten we ons van onze meest kwetsbare kant 
zien. Daarom is bidden moeilijk. Het is moeilijk om 
de zwakke plakken van onze ziel te tonen aan ons-
zelf, aan anderen en aan God. Dit boek wil ons hel-
pen in het leren luisteren, aanvoelen en biddend 
reageren op wat verteld wordt. 
Doelgroep voor dit boek: ouders/verzorgers met op-
groeiende kinderen (12 tot 25 jaar).

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017

Feesten doe je samen
De belangrijkste christelijke feest- en gedenk-
dagen in de loop van het jaar • René Hornikx

In dit boek is aandacht voor de christelijke feest- en 
gedenkdagen en voor enkele nationale feest- en ge-
denkdagen. De rode draad die door het boek loopt 
is bezinning en verdieping van de christelijke feest-
dagen. Het boek is bedoeld om als gezin samen met 
aan de slag te gaan, waarbij ouders de kinderen hel-
pen en kinderen de ouders. 
Geschikt voor ouders en kinderen van 7-12 jaar.

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017

Bid met heel je hart
Gebedenboek • René Hornikx

Bidden is leren ontvankelijk in het leven te staan. De 
houding die daarbij past is die met lege handen. We 
hebben niets. We zijn naakt ter wereld gekomen. 
Alles wat we zijn, hebben we ontvangen. Bidden is 
vragen, danken en wachten op antwoord. Het boek 
biedt gebeden bij allerlei gelegenheden, gericht op 
ouders/verzorgers met kinderen vanaf 4 jaar.

Prijs € 12,90 • verschijnt oktober 2017

CATECHESE
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Kerk, Theologie & Filosofie

Leeswijzer bij de Bijbel
Praktische aanwijzingen voor lezers van nu • 
Anselm Grün 

Anselm Grün reikt in dit boek de vele manieren aan 
om de Bijbel te lezen. Heel concreet: met welke 
boeken je het beste kunt beginnen, hoe je ze kunt 
zien als beschrijvingen van de ups en downs van het 
mens-zijn, en erin de diepe dalen kunt herkennen 
waar we zelf doorheen gaan. Grün biedt wijzen van 
lezen aan, waardoor de verhalen je een nieuw per-
spectief bieden en je de wereld van nu ook anders 
gaat ervaren.

Prijs € 12,90

Bijbel Handboek
Het beste boek naast de Bijbel • Pat en David 
Alexander

Dit ‘Bijbel handboek’ is een onmisbare bron van ken-
nis voor iedereen die de Bijbel wil lezen en begrij-
pen. Na een uitgebreide introductie, worden de Bij-
belboeken per hoofdstuk besproken. Een team van 
experts, o.a. theologen en archeologen, werkte mee 
aan deze nieuwe editie en verwerkte de nieuwste in-
zichten en ontwikkelingen. Voor de Bijbelteksten is 
de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt. Dit hand-
boek bevat o.a. 127 achtergrondartikelen en meer 
dan 700 full colour foto’s en illustraties.

Prijs € 44,99 • verschijnt oktober 2017

OVER DE BIJBEL

Lezen voor je leven
Aan de slag met Lectio Divina • Dom Bernardus 
en Jos Douma

Een monnik en een predikant verkennen de praktijk 
van de Lectio Divina, zoekend naar wat de Geest van-
daag te zeggen heeft. Zou deze praktijk niet het klop-
pende hart kunnen zijn van oecumenische toenade-
ring tussen katholieken en protestanten? De auteurs 
vertellen over hun eigen ervaringen met Lectio Di-
vina en geven praktische voorbeelden. Daarmee is 
het een boek om zelf met deze bijbelleesmethode 
aan de slag te gaan.

Prijs € 14,90

Een paspoort voor het Rijk Gods 
Preken voor het jaar B • Dr. Rob Kurvers

Een paspoort is een kostbaar bezit. Het is niet alleen 
het bewijs van je identiteit; je kunt er ook je eigen 
beperkte wereld mee verruimen door grenzen over 
te gaan. Door de evangelieteksten te leggen op de 
dag van vandaag laat Rob Kurvers, met deze Marcus-
preken uit de Randstad, zien, hoe actueel en helend 
Jezus’ Blijde Boodschap nog altijd voor ons is. 

Prijs € 17,90 • verschijnt oktober 2017

God ontmoeten in Marcus
Rowan Williams

Rowan Williams onthult de betekenis en het doel 
van het Evangelie naar Marcus voor complete begin-
ners, maar ook voor wie het evangelie al vele malen 
heeft gelezen maar weer zoekt naar een nieuwe kijk 
erop. Het is geschreven op zeer toegankelijk niveau 
en vol leerzame spirituele inzichten. Daarmee is dit 
boek een perfect geschenk voor wie erover denkt 
toe te treden tot de christelijke gemeenschap. 

Prijs € 14,90

Wat Paulus bezielde
Een staalkaart uit zijn brieven • Joop Smit

Dit boek neemt de lezers mee op een ontdekkings-
reis in de brieven van Paulus. De hoop is dat zij gaan-
deweg steeds meer geboeid raken door diens uitda-
gende persoonlijkheid. Trouw aan zijn eigen volk, de 
Joden, en trouw aan de heidenen heeft hij er alles 
aan gedaan om deze twee met elkaar te verbinden. 
Het najagen van zijn droom om Joden en heidenen 
in Christus met elkaar te verenigen heeft zijn leven 
en denken beheerst en getekend.

Prijs € 16,90 

Zielen winnen
Op zoek naar Kerk buiten de gebaande paden •  
Erik Borgman

Gedachten over hoe de kerk verder gaat. De theo-
loog Borgman haalt vriend en vijand uit de com-
fortzone en dwingt iedereen om anders naar de 
toekomst van geloof en kerk te kijken. Niet met 
dichtgetimmerde plannen maar door om je heen te 
kijken om te zien waar in de samenleving het geloof 
nieuwe kansen krijgt. Dit boek bevat een selectie van 
de mooiste preken, artikelen en bijdragen van een 
‘theologische duizendpoot’. 

Prijs € 18,95 

Voor ál uw boeken!
Onze boekwinkel kan alle boeken leveren.  
Op onze site staan er maar liefst 100.000!

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Meditatie
De blijvende effecten op lichaam, geest en  
hersenen • Daniel Goleman, Richard J. Davidson

Wat voor effect heeft meditatie echt op ons brein, 
onze gewoonten, onze genen? Zijn er daadwer-
kelijk fysieke en/of gedragsveranderingen waar te 
nemen op de langere termijn? Door de vercommer-
cialisering van meditatie zijn er op dit terrein veel 
misvattingen ontstaan. Daniel Goleman en Richard 
Davidson doen, als ervaringsdeskundigen én weten-
schappers, al meer dan dertig jaar onderzoek naar 
het blijvende effect van mediatie. 

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2017

Stilte
Luisteren in een wereld van lawaai • Thich Nhat Hahn

Zenmeester Thich Nhat Hanh legt uit hoe we kun-
nen leren luisteren naar de stilte. Door de stilte 
wordt ons leven rijker en harmonieuzer, met meer 
aandacht voor verbinding met onszelf, met anderen, 
met de dagelijkse wereld om ons heen en met de 
natuur. Hij laat zien hoe mindfulness de weg wijst 
naar stilte in jezelf, en naar geluiden die het leven 
echt waarde geven.

Prijs € 17,99 

Kerkgeschiedenis & 
Wereldreligies

Meditatie & Mindfulness

De geschiedenis van de Joden
Deel 2: erbij horen • Simon Schama

Dit is het tweede deel van het magnum opus van 
Schama dat de periode 1492 tot 1900 bestrijkt. Hij 
beschrijft de grootse geschiedenis van het Joodse 
volk in de geschiedenis van de wereld. Van Mozes 
tot psychoanalyse, van de Bijbel tot de Westelijke 
Jordaanoever, van de cultuur tot en met de weten-
schap: op al deze terreinen zijn Joden van een be-
slissende invloed geweest op de ontwikkeling van 
de wereld.

Prijs € 49,99 • verschijnt november 2017

Boeddhisme
Een heldere inleiding • Sjoerd de Vries

Boeddhisme-kenner Sjoerd de Vries voert de lezer 
op toegankelijke wijze in in de filosofische en cultu-
rele achtergronden, geschiedenis en de talloze ge-
bruiken van deze levensovertuiging. Wie zich onder 
andere afvraagt wat karma is of nirvana, waarom 
de gewaden van de boeddhistische monniken rood 
zijn, wat er precies gebeurt bij reïncarnatie of wat 
de symboliek is van de gebedsmolen, zal in dit boek 
de antwoorden vinden.

Prijs € 15,00

De islamitische Verlichting
De ontmoeting tussen de Orient en het Westen 
1798-1950 • Christopher de Bellaigue

De auteur beschrijft de strijd tussen geloof en rede, 
tussen verstarde samenlevingen en de verworven-
heden van de westerse Verlichting in de landen van 
het Midden-Oosten. 
Aan de hand van de levens van hervormers en de 
gebeurtenissen in de grote centra van de islam van-
af begin negentiende eeuw, wordt een fascinerend 
beeld geschetst van een wereld in grote beroering. 
Een wereld die zijn weg probeerde te vinden tussen 
het imperialistische Westen met zijn verlichtingside-
alen en de eigen religieuze en culturele identiteit.

Prijs € 34,99

De katharen
Tussen werkelijkheid en fictie • John van Schaik

Nog een boek over de katharen? Is alles hierover 
dan nog niet geschreven? Ja en nee. Vooral vanuit 
(pseudo)esoterische hoek wordt veel over dit on-
derwerp gepubliceerd, maar vaak kan dat de histo-
rische toets der kritiek niet doorstaan. De theorieën 
van de katharen over reïncarnatie en mystieke he-
melreizen deden de Kerk in het geweer komen.
John van Schaik doorploegt de kathaarse bronnen 
en onderzoekt de Latijnse teksten van hun middel-
eeuwse tegenstanders. Zo scheidt hij kaf van koren. 

Prijs € 24,99 • verschijnt oktober 2017

Ziekte, Dood & Rouw
Zelfloos
De mystieke afgrond van het moderne Ik •  
Marc De Kesel

Een gevarieerde bundel essays over mystiek in deze 
tijd waarin Marc De Kesel enkele donkere kamers 
van de mystieke traditie onderzoekt. 
Het grootste obstakel op het pad van de mysticus 
is het eigen Ik. Hij moet leeg worden van zichzelf. 
Maar wie, tenzij een sterk Zelf, kan zoiets aan? In 
spiritualiteit en mystiek zoeken velen vandaag een 
tegenwicht tegen de sterke nadruk op het Zelf die de 
moderniteit van ons eist. 

Prijs € 18,99 • verschijnt november 2017 

Een reis langs de mysteriën
Van het oude Egypte tot Carl Gustav Jung •  
Jacob Slavenburg

Op de ‘reis langs de mysteriën’ neemt Jacob Slaven-
burg de lezer mee naar een deels verborgen geschie-
denis die vaak in het geheim werd doorgegeven van 
ingewijde tot ingewijde. Wat was het mysterie van 
de heilige bruiloft? Wat vond er plaats tijdens de ri-
tuelen van Isis? Welk geheim droeg Maria Magda-
lena met zich mee? Wat gebeurde er in de loges van 
vrijmetselaren en rozenkruisers? Zijn er nog steeds 
geheime genootschappen waar de oude myste-
rietaal tot leven wordt gebracht?

Prijs € 29,50 • verschijnt oktober 2017

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken be-
stellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

MYSTIEK

ADVENT & KERSTMIS
Geborgen en beschermd
Het geheim van de Kerstengel • Anselm Grün

Rondom de stal van Bethlehem ontmoeten we talrij-
ke engelen die als gezanten van God een bijzondere 
rol spelen. Zij verkondigen het geheim van Kerstmis 
en waken beschermend over de mensen. Anselm 
Grün volgt het spoor van deze engelen in het Kerst-
verhaal en laat zien dat zij nog steeds aanwezig zijn 
in het alledaagse leven van gewone mensen in deze 
tijd. 

Prijs € 13,99 • verschijnt oktober 2017

De zoon
Kerstverhalen • Els Florijn, Arie Kok, Helga 
Warmels e.d.

Juist in de kersttijd is verhalen vertellen een waar-
devolle traditie. Het voorlezen van een goed kerst-
verhaal geeft een bijzonder moment, thuis of in een 
kerstviering. 
Deze bundel bevat de allermooiste kerstverhalen. 
De geuren, kleuren en klanken van kerst komen op 
een verrassende en soms onverwachte manier in 
deze verhalen naar voren.

Prijs € 18,99 • verschijnt oktober 2017

Een ster boven Bethlehem
Britta Teckentrup (ill.)

Lang geleden woonden er in Nazareth een man en 
een vrouw: Jozef en Maria. Ze zouden gaan trou-
wen. Toen verscheen er een engel aan Maria die zei: 
‘Wees niet bang, Maria! God zal je een zoon schen-
ken. Je zult hem Jezus noemen.’ Dit is het verhaal 
van de geboorte van Jezus, geschreven in eenvou-
dige, voor kinderen begrijpelijke taal. Met illustraties 
van de bekroonde illustrator Britta Teckentrup.

Prijs € 10,00 

Rouw op mijn dak
Een priester, een vader, de dood van zijn kind • 
Martin Los

In 2016 verloren Martin Los en zijn vrouw Nelleke 
hun volwassen dochter Rosa aan een slopende ziek-
te. Een tijd van ontreddering, afscheid en verdriet. 
Enkele weken na haar dood begint vader en pries-
ter Martin Los plotseling te schrijven. De plotselinge 
dood van zijn dochter brengt herinneringen naar 
boven. Herinneringen aan zijn eigen jeugd. Aan de 
jeugd van Rosa in het jonge gezin Los. Herinneringen 
aan zijn eigen levenspad, zijn jaren als predikant, de 
overstap met zijn vrouw naar de rooms-katholieke 
kerk, zijn priesterwijding. Hoe het is om je dochter 
bij te staan als vader, en andere stervenden en rou-
wenden als pastoor. 

Prijs € 19,95

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.



klooster wittem

aanraders
Op weg naar Kerstmis 2017
Meditatieboekje met dagkalender

Dit boekje biedt u in de advent een voorbereiding 
en verdieping op weg naar Kerstmis. Het thema dit 
jaar is: hoe word je mens? Het gaat over de mens-
wording van Christus maar ook over ons eigen mens-
zijn. De blijde geheimen van de rozenkrans vormen 
een leidraad door de advent en kersttijd heen: de 
annunciatie, de visitatie, de geboorte van Jezus en 
de opdracht in de tempel.

Prijs € 5,95 • verschijnt oktober 2017

Geloven op de tast
Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten • 
Anselm Grün, Thomás Halík

Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons da-
gelijks leven. Ook gelovigen kennen het gevoel van 
afstand tot God. Hoe worden twijfelende gelovi-
gen zoekers van God? Heilzame onrust hoort bij 
een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en 
fundamentalisme. In dit boek gaan Anselm Grün 
en Thomás Halík, twee van de bekendste religieuze 
schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken 
en de ervaring van de afwezigheid van God voor ons 
geloof van vandaag.

Prijs € 20,00 • verschijnt november 2017

Bisschop Frans Wiertz
Missionair testament • Christian van der Heijden

Eind 2017 zal bisschop Frans Wiertz na 24 jaar af-
scheid nemen als bisschop van Roermond. Als opvol-
ger van de in 1993 plots vertrokken mgr. Jo Gijssen 
kwam Frans Wiertz, toen 51 jaar oud, direct in de 
schijnwerpers te staan. Hoe kijkt hij nu in dit ‘missi-
onair testament’ naar zijn bisschopsleven, zijn pries-
terambt, de toekomst van de kerk, zijn bisdom in het 
bijzonder? 

Prijs € 19,50 • verschijnt november 2017
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T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

35 JAAR KLOOSTERBOEKWINKEL
Dit jaar bestaat Kloosterboekwinkel Wittem 35 
jaar. De boekwinkel heeft in die jaren zijn be-
staansrecht zeker aangetoond. Daarom kijken 
we vol vertrouwen naar de toekomst en zullen 
we u ook de komende jaren weer van dienst zijn.

Kaarten en kalenders
Nu reeds hebben we met het oog op de decem-
ber-feestdagen een ruim aanbod voor u van 
klassieke kerstkaarten, kunstkalenders, scheur-
kalenders en natuurlijk de Gerarduskalender 
2018 klaarliggen. 

En verder ...
Onze boekwinkel doet mee met diverse landelijk 
georganiseerde activiteiten:
• De Maand van de geschiedenis, van 1 tot 31 
oktober, met een speciaal door Herman Pleij ge-
schreven essay. Het thema van de maand is ‘geluk’.
• De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 tot 
en met zondag 15 oktober. Zolang de voorraad 
strekt ontvangt u bij uw aankoop van een kinder-
boek een geschenk. 
• De Maand van de spiritualiteit van 12 januari 
tot 11 februari 2018.
• De Poëziemiddag op 28 januari 2018, in het 
kader van de Poëzieweek die in Nederland en 
Vlaanderen gehouden wordt 25 tot en met 31 
januari.  Enkele deelnemers van de schrijfcursus 
zullen hun gedichten voordragen.

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 u. 
ma 12.00 - 16.30 u.
di  10.00 - 16.30 u.

wo  10.00 - 16.30 u.
do  10.00 - 16.30 u. 
vr  10.00 - 16.30 u.
za 10.00 - 16.30 u.
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Proza, Poëzie & Biografieën

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Geef het licht eens door
Gedichten • Hein Stufkens

Dit mooi vormgegeven boek met teksten van Hein 
Stufkens verschijnt ter gelegenheid van zijn 70e ver-
jaardag. De bundel bevat een drieluik van poëzie die 
hij schreef tussen 2013 en 2017: twaalf eigentijdse 
psalmen, nieuwe gedichten en liedteksten. 
De titel is ontleend aan het gedicht Avondmaal:  
“Ik zat naast hem. Brood ging rond en wijn. Iemand 
zei: ‘Geef het licht eens door.’ Ik had het licht nog 
niet gezien, zocht, zag het nergens staan. Toen keek 
hij mij aan.”

Prijs € 14,90

Dat boek is subliem
Vincent van Gogh over de navolging van Christus 
• Henk de Jong

Henk de Jong laat met dit boek zien hoe Vincent van 
Gogh werd gefascineerd en geïnspireerd door ‘De 
navolging van Christus’ van de middeleeuwse schrij-
ver Thomas a Kempis. Geïnspireerd door de authen-
tieke en radicale spiritualiteit van Thomas a Kempis 
besluit Vincent om predikant te worden. Toch is 
Vincent geen dominee geworden. Uiteindelijk koos 
hij voor de kunst, maar zijn passie voor Jezus en de 
christelijke boodschap bleven een constante in zijn 
bewogen leven. 

Prijs € 19,99 • verschijnt november 2017

Het verhaal van onze voorouder
Een pelgrimstocht naar de oorsprong van het 
leven • Richard Dawkins & Yan Wong

De auteurs nemen ons mee op een opwindende, 
omgekeerde reis door vier miljard jaar evolutie, van 
de hedendaagse mens terug naar de microbiële 
oorsprong van het leven. Naast mensen komen we 
onderweg ook dieren, planten en bacteriën tegen, 
ieder met een eigen verhaal. 
Vrijwel elke pagina in deze nieuwe uitgave is aan-
gepast op basis van de resultaten van recente on-
derzoeken. Het resultaat is een volledig bijgewerkte 
editie van een van de meest originele verslagen van 
de evolutie ooit geschreven.

Prijs € 39,99

Het labyrint der geesten
Roman • Carlos Ruiz Zafón

Daniel Sempere is niet langer dat kleine jongetje dat 
een uniek exemplaar van ‘De schaduw van de wind’ 
vindt in ‘Het kerkhof der vergeten boeken’. Inmid-
dels is hij een jongeman die zich nog steeds het ge-
zicht van zijn moeder niet kan herinneren en zweert 
de ware toedracht van haar dood te ontrafelen. Een 
oude bekende, een mysterieus boek en talrijke om-
zwervingen door Barcelona en Madrid brengen hem 
steeds dichter bij de waarheid.

Prijs € 27,50 • verschijnt november 2017

Na-werk-tijd
Toegewijd leven • Marinus van den Berg

Met pensioen gaan is een ingrijpende gebeurtenis. 
Marinus van den Berg beschrijft uit eigen ervaring 
wat het betekent om ineens de tijd aan jezelf te heb-
ben, je collega’s te missen en een nieuwe, zinvolle 
dagbesteding te zoeken. Tijd, ontmoetingen, aan-
dacht, dromen en wandelen zijn belangrijke onder-
werpen. 

Prijs € 14,99 

Een met alle leven
Inspirerende teksten uit Een nieuwe Aarde • 
Eckhart Tolle

De wereld is op een belangrijk kruispunt aange-
komen. Het ego-gerichte bewustzijn heeft aarde 
en mensheid aan de rand van de totale catastrofe 
gebracht. Het is hoog tijd voor een collectieve be-
wustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte 
en dichtheid verliezen en de kostbare edelstenen 
worden die we in wezen zijn, zodat we transparant 
worden voor het licht van bewustzijn. Dit is een se-
lectie van sprekende teksten uit ‘Een nieuwe aarde’. 

Prijs € 14,99 • verschijnt november 2017

Geroepen tot navolging
Handboek christelijke spiritualiteit • Peter van Ool

Met dit werk bezorgt theoloog Peter J.M.A. van 
Ool een compleet handboek christelijke spirituali-
teit vanuit oecumenisch perspectief. Het spirituele 
thema ‘navolging van Jezus Christus’ staat centraal. 
In grote lijnen worden de ontwikkeling en de door-
werking van dit thema weergegeven. Uitgaande van 
de oorspronkelijke navolging van Jezus van Nazareth 
wordt de geschiedenis van de navolging tot in de 21e 
eeuw geschetst. 

Prijs € 39,99

De liefde achterna
Leefregels van Franciscus • Willem Marie Speelman

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang mil-
joenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is 
de belangstelling voor deze monnik uit de dertiende 
eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Fran-
ciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich 
op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. 
Kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten, navolging 
en samenleven. Willem Marie Speelman voorziet 
een selectie uit de leefregels van een toelichting die 
de inhoud opent voor deze tijd. 

Prijs € 17,99 • verschijnt november 2017

Neem niets mee voor onderweg
Kwetsbaarheid als beeld van God • Eric Galle

We zijn zo bang van kwetsbaarheid dat we het liefst 
doen alsof ze niet bestaat. Dit soort blindheid heeft 
nare gevolgen. Wie het aandurft kwetsbaarheid als 
beeld van God te zien, die ontdekt er een uitnodi-
ging in om Hem te zoeken. Dat wij als mens God 
naast ons kunnen neerleggen, maakt meteen dui-
delijk hoe kwetsbaar God zelf is. In dit boek vind je 
veertig toegangswegen die je in contact brengen 
met verschillende facetten van kwetsbaarheid, ver-
gezeld van een gebed en sprekende foto.

Prijs € 19,95

De stilte vieren
Vormen voor spiritualiteit in kleine kring • Franck 
Ploum

Kleine groepjes in (vaak) te grote gebouwen zingen 
liederen die gecomponeerd zijn voor volle kathe-
dralen, spreken woorden en maken gebaren die te 
groot zijn voor kleine groepen van twintig of dertig 
mensen. Dat komt de kwaliteit en de beleving van 
de vieringen niet ten goede. ‘Stilte vieren’ biedt voor 
alle belangrijke dagen van het kerkelijke jaar een al-
ternatief. Liturgie op de maat van en passend bij de 
intimiteit van een kleine groep. 

Prijs € 14,90 • verschijnt december 2017

Thuis
De zoektocht naar de plek waar we willen leven • 
Daniel Schreiber

Vroeger was ‘thuis’ de plek waar je vandaan kwam: 
de plaats waar je geboren was, het gezin waartoe je 
behoorde, de buurt waar je wortels lagen. Maar hoe 
is dat nu? Wat betekent ‘thuis’ nog in een tijd waarin 
steeds minder mensen zich verbonden voelen met 
de plaats waar ze geboren zijn? In een persoonlijk en 
filosofisch essay beschrijft Daniel Schreiber de ken-
tering van een collectief gevoel: ‘thuis’ is vandaag de 
dag geen vast gegeven meer, maar iets waarnaar we 
verlangen.

Prijs € 18,99 • verschijnt oktober 2017

Vrede dichterbij
Wijsheid voor verwarrende tijden • Hein Stufkens

Dit boek brengt vrede dichterbij. Het geeft inzicht 
in de oorzaken van onze eigen onvrede en van con-
flicten in de wereld. En het biedt handreikingen en 
oefeningen om meer in vrede te leven met jezelf 
en anderen, en zo een bron van vrede te worden in 
deze woelige wereld. Hein Stufkens biedt ons een 
gids naar de gelijkmoedigheid. Lichtvoetig gaat hij 
voor op het steile pad.

Prijs € 17,95

Ik ben bij je
Bijeenkomsten ter voorbereiding op je eerste 
heilige Communie

Een deel uit de Adveniat-serie het Licht op ons Pad.
Op weg naar je eerste heilige Communie leer je 
veel over Jezus, zijn woorden, zijn leven, zijn dood 
en verrijzenis. Je leert waarom je op Jezus kunt ver-
trouwen. ‘Ik ben bij je’, heeft hij ons beloofd. En je 
ontdekt waarom het fijn is om bij Hem te horen in 
de Communie.
Werkboek met extra’s, als invulkaartjes en vrienden-
boekje. (10 bijeenkomsten: 8 voor en 2 na de eerste 
heilige Communie). 

Prijs € 13,50

Wereld zonder einde
Reflecties op mijn leven als monnik • Thomas 
Keating

De trappist Thomas Keating gaat in gesprek met film-
maker en schrijver Lucette Verboven. Hij kijkt terug 
op zijn lange leven en zijn eigen spirituele ontwikke-
ling. Hij legt zich nu toe op thema’s als ontwaken, de 
aard van geluk en het doel van het sterven. Dit boek 
gaat in op begrippen als identiteit, transformatie, 
stilte, de natuur en de kosmos. 

Prijs € 16,99
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Kloosterboekwinkel Wittem

Tweedehands Boekenbeurs
Op zaterdag 11 en zondag 12 november vindt 
in de Kloosterbibliotheek de tweedehands boe-
kenbeurs plaats. Van 10 uur tot 16.30 uur kunt 
u weer terecht voor koopjes op allerlei gebied. 

Ons creatieve brein
Hoe mens en wereld elkaar maken • Dick Schwaab

Met dit boek toont Schwaab wat ons tot mensen 
maakt: de interactie van de hersenen met onze 
omgeving. De omgeving draagt niet alleen bij aan 
de unieke ontwikkeling van ieder brein, maar ook 
aan het ontstaan van hersenziekten en aan de ge-
nezing hiervan. De manier waarop onze hersenen 
zich ontwikkelen, beïnvloedt onze beroepskeuze en 
ons beroep heeft ook een effect op de structuur en 
functie van onze hersenen. Vele maatschappelijke 
consequenties van het hersenonderzoek worden 
besproken.

Prijs € 15,00 • verschijnt oktober 2017

De moed om creatief te zijn
Geloof in jezelf, je dromen en je creatieve ideeën 
• Doreen Virtue

De auteur laat zien hoe je op verschillende manieren 
moed kunt verzamelen, waaronder de kracht om je-
zelf te zijn. Elk hoofdstuk bevat praktische oefenin-
gen die je helpen met het ontdekken van je natuur-
lijke talenten, creatieve roepingen en interesses. 

Prijs € 18,99

Muggenzifters en zondebokken
Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel • 
Friederike de Raat

Er zijn weinig bronnen waar de mens zo veel spreek-
woorden en uitdrukkingen uit heeft geput als uit de 
Bijbel. Aan de hand van spreekwoorden en gezegden 
neemt Friederike de Raat u mee op een lichtvoetige 
taalreis door de Bijbel. Wie dit boek uit heeft, weet 
waar de muggenzifter zijn oorsprong vindt, waar je-
remiëren vandaan komt en waarom ‘woekeren met 
de tijd’ vaak verkeerd wordt gebruikt. 

Prijs € 12,90 • verschijnt november 2017

Clara’s Bron
Recepten voor eenvoudig leven en (h)eerlijk 
koken • Beatrijs Corveleyn osc en Elisabeth Luurt-
sema osc

Dit boek gaat over de spiritualiteit van Clara, de eer-
ste vrouw in het spoor van Franciscus van Assisi, ver-
taald naar het dagelijks leven van nu. Het biedt een 
verdieping rond het leven en werken van Clara en 
Franciscus, met daarbij seizoensgebonden recepten 
die aansluiten op de trend van gezond en duurzaam 
leven. Met prachtige mandala’s, gemaakt met krui-
den en bloemen uit de kloostertuin en ingrediënten 
die passen bij het thema van die maand, en bezin-
ningsteksten over de natuur.

Prijs € 19,95 • verschijnt november 2017
 

Mijn moeder
Steeds dichterbij • Leo Fijen en Manu Keirse

Beide auteurs verloren tien jaar geleden hun moe-
der. Ze gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: 
komt je moeder dichterbij naarmate ze langer dood 
is? Behalve aan zichzelf stelden ze deze vraag ook 
aan andere Nederlanders en Vlamingen. Het resul-
taat is een boek over een moeder die er niet meer 
is en toch steeds weer op de deur van je hart klopt.

Prijs € 17,50 • verschijnt oktober 2017

SPIRITUALITEIT

Zeven dagen per week
GEOPEND

Onze boekwinkel is elke dag van de week 
geopend van 10:00 tot 16.30 uur 

(op maandag vanaf 12:00 uur)



klooster wittem

aanraders
Op weg naar Kerstmis 2017
Meditatieboekje met dagkalender

Dit boekje biedt u in de advent een voorbereiding 
en verdieping op weg naar Kerstmis. Het thema dit 
jaar is: hoe word je mens? Het gaat over de mens-
wording van Christus maar ook over ons eigen mens-
zijn. De blijde geheimen van de rozenkrans vormen 
een leidraad door de advent en kersttijd heen: de 
annunciatie, de visitatie, de geboorte van Jezus en 
de opdracht in de tempel.

Prijs € 5,95 • verschijnt oktober 2017

Geloven op de tast
Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten • 
Anselm Grün, Thomás Halík

Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons da-
gelijks leven. Ook gelovigen kennen het gevoel van 
afstand tot God. Hoe worden twijfelende gelovi-
gen zoekers van God? Heilzame onrust hoort bij 
een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en 
fundamentalisme. In dit boek gaan Anselm Grün 
en Thomás Halík, twee van de bekendste religieuze 
schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken 
en de ervaring van de afwezigheid van God voor ons 
geloof van vandaag.

Prijs € 20,00 • verschijnt november 2017

Bisschop Frans Wiertz
Missionair testament • Christian van der Heijden

Eind 2017 zal bisschop Frans Wiertz na 24 jaar af-
scheid nemen als bisschop van Roermond. Als opvol-
ger van de in 1993 plots vertrokken mgr. Jo Gijssen 
kwam Frans Wiertz, toen 51 jaar oud, direct in de 
schijnwerpers te staan. Hoe kijkt hij nu in dit ‘missi-
onair testament’ naar zijn bisschopsleven, zijn pries-
terambt, de toekomst van de kerk, zijn bisdom in het 
bijzonder? 

Prijs € 19,50 • verschijnt november 2017
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35 JAAR KLOOSTERBOEKWINKEL
Dit jaar bestaat Kloosterboekwinkel Wittem 35 
jaar. De boekwinkel heeft in die jaren zijn be-
staansrecht zeker aangetoond. Daarom kijken 
we vol vertrouwen naar de toekomst en zullen 
we u ook de komende jaren weer van dienst zijn.

Kaarten en kalenders
Nu reeds hebben we met het oog op de decem-
ber-feestdagen een ruim aanbod voor u van 
klassieke kerstkaarten, kunstkalenders, scheur-
kalenders en natuurlijk de Gerarduskalender 
2018 klaarliggen. 

En verder ...
Onze boekwinkel doet mee met diverse landelijk 
georganiseerde activiteiten:
• De Maand van de geschiedenis, van 1 tot 31 
oktober, met een speciaal door Herman Pleij ge-
schreven essay. Het thema van de maand is ‘geluk’.
• De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 tot 
en met zondag 15 oktober. Zolang de voorraad 
strekt ontvangt u bij uw aankoop van een kinder-
boek een geschenk. 
• De Maand van de spiritualiteit van 12 januari 
tot 11 februari 2018.
• De Poëziemiddag op 28 januari 2018, in het 
kader van de Poëzieweek die in Nederland en 
Vlaanderen gehouden wordt 25 tot en met 31 
januari.  Enkele deelnemers van de schrijfcursus 
zullen hun gedichten voordragen.

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 u. 
ma 12.00 - 16.30 u.
di  10.00 - 16.30 u.

wo  10.00 - 16.30 u.
do  10.00 - 16.30 u. 
vr  10.00 - 16.30 u.
za 10.00 - 16.30 u.

Boekenvenster • najaar-winter 2017/2018 prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Proza, Poëzie & Biografieën

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Geef het licht eens door
Gedichten • Hein Stufkens

Dit mooi vormgegeven boek met teksten van Hein 
Stufkens verschijnt ter gelegenheid van zijn 70e ver-
jaardag. De bundel bevat een drieluik van poëzie die 
hij schreef tussen 2013 en 2017: twaalf eigentijdse 
psalmen, nieuwe gedichten en liedteksten. 
De titel is ontleend aan het gedicht Avondmaal:  
“Ik zat naast hem. Brood ging rond en wijn. Iemand 
zei: ‘Geef het licht eens door.’ Ik had het licht nog 
niet gezien, zocht, zag het nergens staan. Toen keek 
hij mij aan.”

Prijs € 14,90

Dat boek is subliem
Vincent van Gogh over de navolging van Christus 
• Henk de Jong

Henk de Jong laat met dit boek zien hoe Vincent van 
Gogh werd gefascineerd en geïnspireerd door ‘De 
navolging van Christus’ van de middeleeuwse schrij-
ver Thomas a Kempis. Geïnspireerd door de authen-
tieke en radicale spiritualiteit van Thomas a Kempis 
besluit Vincent om predikant te worden. Toch is 
Vincent geen dominee geworden. Uiteindelijk koos 
hij voor de kunst, maar zijn passie voor Jezus en de 
christelijke boodschap bleven een constante in zijn 
bewogen leven. 

Prijs € 19,99 • verschijnt november 2017

Het verhaal van onze voorouder
Een pelgrimstocht naar de oorsprong van het 
leven • Richard Dawkins & Yan Wong

De auteurs nemen ons mee op een opwindende, 
omgekeerde reis door vier miljard jaar evolutie, van 
de hedendaagse mens terug naar de microbiële 
oorsprong van het leven. Naast mensen komen we 
onderweg ook dieren, planten en bacteriën tegen, 
ieder met een eigen verhaal. 
Vrijwel elke pagina in deze nieuwe uitgave is aan-
gepast op basis van de resultaten van recente on-
derzoeken. Het resultaat is een volledig bijgewerkte 
editie van een van de meest originele verslagen van 
de evolutie ooit geschreven.

Prijs € 39,99

Het labyrint der geesten
Roman • Carlos Ruiz Zafón

Daniel Sempere is niet langer dat kleine jongetje dat 
een uniek exemplaar van ‘De schaduw van de wind’ 
vindt in ‘Het kerkhof der vergeten boeken’. Inmid-
dels is hij een jongeman die zich nog steeds het ge-
zicht van zijn moeder niet kan herinneren en zweert 
de ware toedracht van haar dood te ontrafelen. Een 
oude bekende, een mysterieus boek en talrijke om-
zwervingen door Barcelona en Madrid brengen hem 
steeds dichter bij de waarheid.

Prijs € 27,50 • verschijnt november 2017

Na-werk-tijd
Toegewijd leven • Marinus van den Berg

Met pensioen gaan is een ingrijpende gebeurtenis. 
Marinus van den Berg beschrijft uit eigen ervaring 
wat het betekent om ineens de tijd aan jezelf te heb-
ben, je collega’s te missen en een nieuwe, zinvolle 
dagbesteding te zoeken. Tijd, ontmoetingen, aan-
dacht, dromen en wandelen zijn belangrijke onder-
werpen. 

Prijs € 14,99 

Een met alle leven
Inspirerende teksten uit Een nieuwe Aarde • 
Eckhart Tolle

De wereld is op een belangrijk kruispunt aange-
komen. Het ego-gerichte bewustzijn heeft aarde 
en mensheid aan de rand van de totale catastrofe 
gebracht. Het is hoog tijd voor een collectieve be-
wustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte 
en dichtheid verliezen en de kostbare edelstenen 
worden die we in wezen zijn, zodat we transparant 
worden voor het licht van bewustzijn. Dit is een se-
lectie van sprekende teksten uit ‘Een nieuwe aarde’. 

Prijs € 14,99 • verschijnt november 2017

Geroepen tot navolging
Handboek christelijke spiritualiteit • Peter van Ool

Met dit werk bezorgt theoloog Peter J.M.A. van 
Ool een compleet handboek christelijke spirituali-
teit vanuit oecumenisch perspectief. Het spirituele 
thema ‘navolging van Jezus Christus’ staat centraal. 
In grote lijnen worden de ontwikkeling en de door-
werking van dit thema weergegeven. Uitgaande van 
de oorspronkelijke navolging van Jezus van Nazareth 
wordt de geschiedenis van de navolging tot in de 21e 
eeuw geschetst. 

Prijs € 39,99

De liefde achterna
Leefregels van Franciscus • Willem Marie Speelman

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang mil-
joenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is 
de belangstelling voor deze monnik uit de dertiende 
eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Fran-
ciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich 
op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. 
Kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten, navolging 
en samenleven. Willem Marie Speelman voorziet 
een selectie uit de leefregels van een toelichting die 
de inhoud opent voor deze tijd. 

Prijs € 17,99 • verschijnt november 2017

Neem niets mee voor onderweg
Kwetsbaarheid als beeld van God • Eric Galle

We zijn zo bang van kwetsbaarheid dat we het liefst 
doen alsof ze niet bestaat. Dit soort blindheid heeft 
nare gevolgen. Wie het aandurft kwetsbaarheid als 
beeld van God te zien, die ontdekt er een uitnodi-
ging in om Hem te zoeken. Dat wij als mens God 
naast ons kunnen neerleggen, maakt meteen dui-
delijk hoe kwetsbaar God zelf is. In dit boek vind je 
veertig toegangswegen die je in contact brengen 
met verschillende facetten van kwetsbaarheid, ver-
gezeld van een gebed en sprekende foto.

Prijs € 19,95

De stilte vieren
Vormen voor spiritualiteit in kleine kring • Franck 
Ploum

Kleine groepjes in (vaak) te grote gebouwen zingen 
liederen die gecomponeerd zijn voor volle kathe-
dralen, spreken woorden en maken gebaren die te 
groot zijn voor kleine groepen van twintig of dertig 
mensen. Dat komt de kwaliteit en de beleving van 
de vieringen niet ten goede. ‘Stilte vieren’ biedt voor 
alle belangrijke dagen van het kerkelijke jaar een al-
ternatief. Liturgie op de maat van en passend bij de 
intimiteit van een kleine groep. 

Prijs € 14,90 • verschijnt december 2017

Thuis
De zoektocht naar de plek waar we willen leven • 
Daniel Schreiber

Vroeger was ‘thuis’ de plek waar je vandaan kwam: 
de plaats waar je geboren was, het gezin waartoe je 
behoorde, de buurt waar je wortels lagen. Maar hoe 
is dat nu? Wat betekent ‘thuis’ nog in een tijd waarin 
steeds minder mensen zich verbonden voelen met 
de plaats waar ze geboren zijn? In een persoonlijk en 
filosofisch essay beschrijft Daniel Schreiber de ken-
tering van een collectief gevoel: ‘thuis’ is vandaag de 
dag geen vast gegeven meer, maar iets waarnaar we 
verlangen.

Prijs € 18,99 • verschijnt oktober 2017

Vrede dichterbij
Wijsheid voor verwarrende tijden • Hein Stufkens

Dit boek brengt vrede dichterbij. Het geeft inzicht 
in de oorzaken van onze eigen onvrede en van con-
flicten in de wereld. En het biedt handreikingen en 
oefeningen om meer in vrede te leven met jezelf 
en anderen, en zo een bron van vrede te worden in 
deze woelige wereld. Hein Stufkens biedt ons een 
gids naar de gelijkmoedigheid. Lichtvoetig gaat hij 
voor op het steile pad.

Prijs € 17,95

Ik ben bij je
Bijeenkomsten ter voorbereiding op je eerste 
heilige Communie

Een deel uit de Adveniat-serie het Licht op ons Pad.
Op weg naar je eerste heilige Communie leer je 
veel over Jezus, zijn woorden, zijn leven, zijn dood 
en verrijzenis. Je leert waarom je op Jezus kunt ver-
trouwen. ‘Ik ben bij je’, heeft hij ons beloofd. En je 
ontdekt waarom het fijn is om bij Hem te horen in 
de Communie.
Werkboek met extra’s, als invulkaartjes en vrienden-
boekje. (10 bijeenkomsten: 8 voor en 2 na de eerste 
heilige Communie). 

Prijs € 13,50

Wereld zonder einde
Reflecties op mijn leven als monnik • Thomas 
Keating

De trappist Thomas Keating gaat in gesprek met film-
maker en schrijver Lucette Verboven. Hij kijkt terug 
op zijn lange leven en zijn eigen spirituele ontwikke-
ling. Hij legt zich nu toe op thema’s als ontwaken, de 
aard van geluk en het doel van het sterven. Dit boek 
gaat in op begrippen als identiteit, transformatie, 
stilte, de natuur en de kosmos. 

Prijs € 16,99

Cadeauboeken & DIVERSEN

35 JAAR
Kloosterboekwinkel Wittem

Tweedehands Boekenbeurs
Op zaterdag 11 en zondag 12 november vindt 
in de Kloosterbibliotheek de tweedehands boe-
kenbeurs plaats. Van 10 uur tot 16.30 uur kunt 
u weer terecht voor koopjes op allerlei gebied. 

Ons creatieve brein
Hoe mens en wereld elkaar maken • Dick Schwaab

Met dit boek toont Schwaab wat ons tot mensen 
maakt: de interactie van de hersenen met onze 
omgeving. De omgeving draagt niet alleen bij aan 
de unieke ontwikkeling van ieder brein, maar ook 
aan het ontstaan van hersenziekten en aan de ge-
nezing hiervan. De manier waarop onze hersenen 
zich ontwikkelen, beïnvloedt onze beroepskeuze en 
ons beroep heeft ook een effect op de structuur en 
functie van onze hersenen. Vele maatschappelijke 
consequenties van het hersenonderzoek worden 
besproken.

Prijs € 15,00 • verschijnt oktober 2017

De moed om creatief te zijn
Geloof in jezelf, je dromen en je creatieve ideeën 
• Doreen Virtue

De auteur laat zien hoe je op verschillende manieren 
moed kunt verzamelen, waaronder de kracht om je-
zelf te zijn. Elk hoofdstuk bevat praktische oefenin-
gen die je helpen met het ontdekken van je natuur-
lijke talenten, creatieve roepingen en interesses. 

Prijs € 18,99

Muggenzifters en zondebokken
Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel • 
Friederike de Raat

Er zijn weinig bronnen waar de mens zo veel spreek-
woorden en uitdrukkingen uit heeft geput als uit de 
Bijbel. Aan de hand van spreekwoorden en gezegden 
neemt Friederike de Raat u mee op een lichtvoetige 
taalreis door de Bijbel. Wie dit boek uit heeft, weet 
waar de muggenzifter zijn oorsprong vindt, waar je-
remiëren vandaan komt en waarom ‘woekeren met 
de tijd’ vaak verkeerd wordt gebruikt. 

Prijs € 12,90 • verschijnt november 2017

Clara’s Bron
Recepten voor eenvoudig leven en (h)eerlijk 
koken • Beatrijs Corveleyn osc en Elisabeth Luurt-
sema osc

Dit boek gaat over de spiritualiteit van Clara, de eer-
ste vrouw in het spoor van Franciscus van Assisi, ver-
taald naar het dagelijks leven van nu. Het biedt een 
verdieping rond het leven en werken van Clara en 
Franciscus, met daarbij seizoensgebonden recepten 
die aansluiten op de trend van gezond en duurzaam 
leven. Met prachtige mandala’s, gemaakt met krui-
den en bloemen uit de kloostertuin en ingrediënten 
die passen bij het thema van die maand, en bezin-
ningsteksten over de natuur.

Prijs € 19,95 • verschijnt november 2017
 

Mijn moeder
Steeds dichterbij • Leo Fijen en Manu Keirse

Beide auteurs verloren tien jaar geleden hun moe-
der. Ze gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: 
komt je moeder dichterbij naarmate ze langer dood 
is? Behalve aan zichzelf stelden ze deze vraag ook 
aan andere Nederlanders en Vlamingen. Het resul-
taat is een boek over een moeder die er niet meer 
is en toch steeds weer op de deur van je hart klopt.

Prijs € 17,50 • verschijnt oktober 2017

SPIRITUALITEIT

Zeven dagen per week
GEOPEND

Onze boekwinkel is elke dag van de week 
geopend van 10:00 tot 16.30 uur 

(op maandag vanaf 12:00 uur)


