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aanraders
Licht in de morgen
Huub Oosterhuis, Ton Schulten

Dit inddrukwekkende boek is het resultaat van een 
samenwerking tussen dichter en theoloog Huub 
Oosterhuis en kunstschilder Ton Schulten. Bij een 
bezoek aan Schultens museum raakte het Ooster-
huis dat de mens afwezig is op de schilderijen. Dit 
inspireerde hem tot een geëngageerd en ontroerend 
verhaal over de vluchteling, de onzichtbare mens in 
de maatschappij. Krachtige taal die versmelt met het 
kleurenpalet van de schilderijen. 

Prijs € 18,99

Eten met Franciscus
Recepten van de paus voor een goed leven • 
Roberto Alborghetti

Een uniek boek over Paus Franciscus’ bijzondere re-
latie met voedsel en eten. Na zijn studie Voedings-
middelentechnologie is Jorge Bergoglio een ander 
pad ingeslagen, maar eten is voor hem nog steeds dé 
manier om relaties te bouwen, om herinneringen en 
cultuur over te dragen en om bewust met de schep-
ping om te gaan. Dit boek is meer dan een verzame-
ling favoriete recepten van Paus Franciscus, het is ook 
het verhaal van zijn leven, zijn memoires en visie. 

Prijs € 20,00 • verschijnt maart 2018

Kloosters in Limburg
Frans Q. Hoebens

Het katholicisme heeft haar sporen nagelaten in het 
Limburgs landschap in de vorm van honderden kerk-
torentjes, abdijen en ook kloosters: een verschei-
denheid en rijkdom van het religieuze leven vanaf de 
middeleeuwen. Dit verhaal begint in het jaar 714 bij 
het oudste klooster van Nederland: de Sint Salvator 
Abdij van Susteren.

Prijs € 34,95 • vanaf 1 mei € 39,95
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Nationale Boekenweek
Van 10 tot 18 maart is de nationale boekenweek. 
Het thema is ‘Natuur’. Natuur is alomvattend, als 
Moeder Natuur is zij de oorsprong van het leven. 
We worden overweldigd door haar grootsheid 
of voelen ons geborgen in haar rust. Jan Terlouw 
schreef het boekenweekessay, getiteld ‘Natuur-
lijk’. Het is een ode aan de natuur en een plei-
dooi voor duurzaamheid. Dit essay kost € 3,50. 
Het boekenweekgeschenk ‘Gezien de feiten’ is 
van bestsellerauteur Griet Op de Beeck. Bij beste-
ding van € 12,50 aan boeken krijgt u het cadeau. 

Boekenweeklezing
Op woensdag 14 maart geeft Marinus van den 
Berg een bijzondere le-
zing. ‘Meegaan tot het 
(on)voltooide einde’ 
is het wel zeer actuele 
thema. Ziekenhuispas-
tor Marinus van den 
Berg deelt met ons zijn 
jarenlange ervaring met 
stervensbegeleiding en 
verwerking van verlies. 
DATUM:  woensdag 14 maart, 20.00 uur
PLAATS:  Kloosterbibliotheek Wittem
KAARTEN:  € 10,00, via de receptie van het 
 klooster: telefoon 043 450 1741 of 
 info@kloosterwittem.nl

Pinksterlezing door 
Erik Borgman
Op zaterdag 19 mei wordt dit jaar de Pinksterle-
zing gegeven door de meest invloedrijke theo-
loog van dit moment, Erik Borgman. Hij gaat op 
zoek naar de kerk buiten de gebaande wegen. 
Velen vragen zich af: wat is de toekomst van de 
kerk, en hoe ziet die er dan uit? Voor Erik Borg-
man is christelijk geloof een voortdurend appèl 
om je denkend en handelend te laten raken en 
vormen door het leven zelf. 
DATUM:  zaterdag 19 mei, 14.00 uur
PLAATS:  Kloosterbibliotheek Wittem
KAARTEN:  € 10,00, via de receptie van het 

klooster: telefoon 043 450 1741 of 
info@kloosterwittem.nl

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

De kracht van het goede
De toekomstvisie van de Dalai Lama • 
Daniel Goleman

Dit is het geestelijk testament van de Dalai Lama die 
bij zijn tachtigste verjaardag (juli 2015) vooruitblikt. 
Daniel Goleman, al ruim dertig jaar bevriend met de 
Dalai Lama, ging met hem in gesprek en tekende uit 
zijn mond een manifest voor de toekomst op. Aan 
de orde komen thema’s als verdeling van rijkdom, 
duurzaamheid, zelfbeheersing, positieve emoties en 
compassie, ook voor mensen die een andere religie 
of ideologie aanhangen.

Prijs € 15,00

Dichtbij het onuitsprekelijke
Veertien dichters over het onzegbare • 
Martien E. Brinkman

De auteur leest gedichten van veertien bekende 
Nederlandse dichters en laat zien hoe breed het pa-
let aan associaties is dat door het onuitsprekelijke 
wordt opgeroepen. Ze dichten over ervaringen en 
gevoelens die voortkomen uit verlangen of gemis 
en vallen terug op uiteenlopende woorden. Menig 
dichter stuit vroeg of laat door een kortstondige 
eenheidservaring op het onuitsprekelijke waarvoor 
hij of zij toch woorden wil vinden. 

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2018

De grote stilte
Roman • John Boyne

1972. De jonge Odran Yates gaat in het klooster, om-
dat zijn moeder hem ervan overtuigd heeft dat het 
priesterschap zijn roeping is. Hij begint vol ambitie 
en hoop aan zijn nieuwe leven, toegewijd aan zijn 
studie en open voor nieuwe vriendschappen. Veer-
tig jaar later staat zijn vertrouwen in de Kerk onder 
grote druk door de vele onthullingen over misbruik.

Prijs € 12,50 

Niets om het hoofd op neer te leggen
De vlucht van de joodse boekverkoopster • 
Françoise Frenkel

In 1921 begint Françoise Frenkel, een jonge Poolse 
vrouw die bezield is door Franse literatuur, een 
boekhandel in Berlijn. Als het werken in Berlijn haar 
onmogelijk wordt gemaakt, vlucht ze naar Parijs, om 
daar opnieuw een boekhandel te beginnen. Tijdens 
de oorlogsjaren moet ze wederom op de vlucht 
en komt ze uiteindelijk in Zwitserland terecht. On-
derweg houdt ze een dagboek bij, dat ze omwerkt 
tot dit boek. Het is het verhaal geworden over een 
vrouw die door middel van haar liefde voor litera-
tuur aan het noodlot weet te ontkomen.

Prijs € 18,99 • verschijnt april 2018

God weer vinden
En waarom je Hem niet hoeft te zoeken • 
Zacharias Heyes

Voor wie op zoek gaat naar God, is het niet zozeer 
de opgave om voortdurend in de zoek-modus te 
gaan, maar om de innerlijke bereidheid te hebben 
om door God gevonden te worden en Hem midden 
tussen de mensen te vinden. De gedachte dat God 
de mensen steeds weer zoekt en vindt, kan en mag 
ontstressen en ontspannen.

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2018

Ik was vreemdeling maar jullie 
hebben mij opgenomen
Omgaan met angst voor de ander • Anselm Grün

Een vraag die velen in de huidige tijd van vluchte-
lingstromen bezighoudt: hoeveel verscheidenheid 
kunnen we aan? Hoeveel vreemdelingen kan een 
samenleving opvangen, zonder haar eigen identiteit 
te verliezen? 
Anselm Grün benadert het thema vreemdelingschap 
vanuit verschillende kanten: historisch, psycholo-
gisch maar ook vanuit het geloof. Daarbij wordt dui-
delijk: een vreemdeling houdt ons een spiegel voor, 
die ons laat inzien dat we zelf ook ‘onbekende’ kan-
ten hebben. 

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2018

Leven en werk van Hildegard van 
Bingen
Hans Wilbrink

Hildegard van Bingen mag, meer dan achthonderd 
jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstel-
ling voor haar persoon en haar werk. Omdat zij zo 
veelzijdig was, komt die aandacht van vele kanten, 
niet alleen van de paus in Rome, kerkhistorici, medi-
evisten en herbaristen, maar zeker ook van degenen 
die zoeken naar zingeving en spiritualiteit. In tal van 
teksten legt Hildegard getuigenis af van haar relatie 
met God, van haar contact met het Levende Licht, 
zoals zij dat noemt. En van daaruit geeft ze ook ant-
woorden op vragen van de zoekende mens van van-
daag.

Prijs € 19,90 • verschijnt maart 2018

De weg tussen angst en verlangen
Franciscus van Assisi in de fresco’s van Giotto • 
Herman Andriessen

De auteur gaat met ons de weg tussen angst en ver-
langen in het licht van de fresco’s uit Assisië, met tek-
sten die hij schreef na langdurig en aandachtig kijken 
naar Giotto’s visie op de spiritualiteit en levensloop 
van Franciscus. Hij nodigt ons uit om de fresco’s van 
Giotto op een nieuwe en directe manier te zien en te 
begrijpen, om zo tot een spirituele interpretatie van 
onze eigen levensloop te komen.

Prijs € 22,90 • verschijnt april 2018

Leed heeft niet het laatste woord
Zonder lijden geen geluk • Klaas-Jan Pos

Lijden hoort bij het leven. We verliezen een geliefde, 
worden ziek, zien dierbaren lijden. Psychiater Klaas-
Jan Pos laat in dit boek zien dat iedere mens over 
de vaardigheden beschikt om met lijden om te gaan. 
Met lijden kan er ook weer vreugde bestaan. Het zijn 
twee kanten van dezelfde medaille.

Prijs € 17,50 • verschijnt maart 2018

Werk als spirituele kans
De waarde van arbeid • Anselm Grün

In de grote hoeveelheid publicaties over kloosterle-
ven is weinig tot niets geschreven over de waarde 
van werk. Voor steeds meer mensen betekent werk 
de zingeving van hun leven. Abt Bernardus Peters 
van trappistenklooster Koningshoeven schreef de 
inleiding bij dit boek van Anselm Grün. Hij vindt het 
van groot belang dat vanuit de regel van Benedictus 
naar de waarde en vrucht van arbeid wordt gekeken. 

Prijs € 19,50 • verschijnt maart 2018

Het begin van de melancholie
Over verdriet, verlangen en werkelijkheid • 
Ben Schomakers

We moeten ons hoofd niet afwenden van ons ver-
driet. Immers, verdriet kan ons inzicht geven in wie 
wij zijn, maar ook in wat een mens is. Verschillende, 
zeer herkenbare facetten van onze omgang met ver-
driet en melancholie komen aan bod: de moeizaam-
heid van de troost, het geheugen van het verlangen, 
het dwepen met het tragische en het vrije-onvrije 
verder leven na het verdriet.

Prijs € 19,99

Sterk door de liefde
Preken die het hart raken • Martin Luther King

Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King leven 
diens charisma en inspiratie onverminderd voort. 
Deze tijd van conflicten en oorlogsdreiging heeft 
dringend behoefte aan leiders die de boodschap 
van King weer in praktijk brengen. Hij predikte een 
geweldloos verzet, veel sterker dan wapens en on-
derdrukking. Een boek nu met zijn bevlogen preken.

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2018

Ladders naar de hemel
101 gebeden voor elke dag • Alfred C. Bronswijk

In deze bundel biedt Alfred C. Bronswijk gebeden 
voor onze dagelijkse gebedsmomenten. Het zijn ge-
beden voor de ochtend en de avond, voor aan tafel 
en voor onderweg, zegenbeden, smeekbeden en 
dankgebeden, gebeden over geloven, leven en ver-
trouwen, enzovoorts. De auteur weet nieuwe en ei-
gentijdse woorden te vinden waar veel mensen dat 
moeilijk vinden.

Prijs € 12,99

Een jaar met Henri Nouwen
Wijsheid en geloof voor elke dag • Henri Nouwen

Een meditatie voor elke dag van het jaar. Dagelijkse 
overpeinzingen over uitdagende thema’s als het ge-
bed, alleen zijn, de stilte... Ze vormen het ‘credo’ van 
Henri Nouwen, een moderne profeet van een au-
thentiek geloof.

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2018

Cadeauboeken & Diversen
Kloosterboekwin-
kel Wittem is niet 
compleet zonder 
de Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot aanbod van eerlijke producten, 
uit vele landen van de wereld. Alle Wereldwin-
kelproducten zijn ingekocht voor een redelijke 
prijs, zodat de maker van de producten een fat-
soenlijk leven kan leiden.

Een omweg waard
Een lees- en kijkgids langs kunstwerken van An-
nemiek Punt • Marinus van den Berg

Marinus van den Berg bezocht twaalf glaskunstwer-
ken van glazenierster Annemiek Punt, verspreid over 
Nederland. Je vindt ze in kerken, maar bijvoorbeeld 
ook op een waterschapskantoor. Niet de kunstzin-
nige kant maar de ervaring en beleving van de glas-
kunst staan centraal én zijn ontmoetingen met men-
sen die een band met de kunstwerken hebben. 

Prijs €17,99 • verschijnt maart 2018

Waarin islam en christendom 
verschillen
Een stap naar dieper inzicht • Hans Stolp

De discussie over de verhouding tussen islam en 
christendom lijkt op een patstelling te zijn uitgelo-
pen. Is het mogelijk die patstelling te overwinnen? 
Dat kan - zegt Hans Stolp - door een dieper inzicht in 
de vraag waar het enerzijds in het christendom, en 
anderzijds in de islam nu eigenlijk om gaat. Beide re-
ligies stammen van aartsvader Abraham of Ibrahim 
af. Maar de islam ziet gehoorzaamheid en overgave 
als erfenis van Ibrahim, terwijl het christendom nu 
juist de stap naar vrijheid en de ontwikkeling van het 
eigen geweten als belangrijkste erfenis van Abraham 
ziet. Willen islam en christendom hun tegenstel-
lingen overwinnen, dan zal het gesprek over deze 
thema’s moeten gaan.

Prijs € 15,00 • verschijnt mei 2018

Speelruimte
Vertrouwen in ouderschap • Lynne Wolbert

Lynne Wolbert geeft een frisse kijk op ouderschap 
en opvoeding. Het gaat haar niet om opvoedtips. Ze 
toont aan dat ook de wetenschap niet de ultieme 
garantie biedt om kinderen te laten floreren. Het 
resultaat van opvoeding is niet maakbaar en risico’s 
zijn onvermijdelijk. Maar in plaats van stress kan dit 
inzicht juist vertrouwen geven.

Prijs € 18,99 • verschijnt mei 2018

De Bokkenrijders
Roversbenden en geheime genootschappen in de 
landen van Overmaas (1730-1774) • Anton Blok

De in geheime genootschappen georganiseerde 
Bokkenrijders richtten zich vooral tegen twee ex-
ponenten van de gevestigde orde: de clerus en de 
boerenstand. Aan de hand van een collectieve bio-
grafie van ruim zeshonderd personen die voor hun 
lidmaatschap van de ‘Berugte Bende’ voor lokale 
rechtbanken moesten verschijnen, laat de auteur 
zien hoe de omvang, samenstelling en structuur van 
de benden nauw samenhingen met de beroepsach-
tergrond van de rovers. Daarnaast komen de mili-
taire geschiedenis en de politieke verbrokkeling van 
het Maasland ter sprake.

Prijs € 29,99 • verschijnt april 2018

Geen weg terug
Leven, verlies en hoop in Syrië • Rania Abouzeid

Een boek over nachtelijke bombardementen en mi-
litaire klopjachten, vreedzame protesten die in ge-
weld eindigen. Rania Abouzeid voert ons mee naar 
haar ontmoetingen met rebellen en ballingen, radi-
cale islamisten en hun slachtoffers. Dit boek biedt 
een helder historisch overzicht van het geweldda-
digste conflict aan het begin van de 21e eeuw.

Prijs € 24,99 • verschijnt maart 2018

SPIRITUALITEIT

Pelgrimage
De mooiste pelgrimroutes in Europa • Derry Brabbs

In dit boek brengt Drabbs de belangrijkste en be-
kendste pelgrimroutes met prachtige foto’s in beeld. 
Daarnaast komen alternatieve routes aan bod, zo-
als de Via Francigena die door Zwitserland en Italië 
naar Rome leidt. Ook pelgrimroutes door Duitsland, 
Frankrijk, Wales en Engeland met hun oude archi-
tectuur en de rustieke landschappen.

Prijs € 39,99



Je mag vertrouwen houden
Woorden van troost in tijden van ziekte • 
Anselm Grün

Anselm Grün wijst in dit boek een weg om mentaal, 
maar ook praktisch, met behulp van rituelen en me-
ditatie met ziekte om te kunnen gaan, te leren ac-
cepteren en ermee te leven.
Dit boek kan ook gezins- en familieleden erbij helpen 
om goed om te gaan met de zieken, zonder hen al te 
overdreven te helpen, maar juist te troosten.

Prijs € 15,90 • verschijnt maart 2018

Dag m’n liefje
Gedichten bij een afscheid • Maaike Volmer-
Hendrikse

Het plotselinge overlijden van haar man is voor 
Maaike Volmer-Hendrikse de aanleiding geweest om 
te gaan schrijven. Het was voor haar een manier om 
uitdrukking te geven aan haar verdriet en aan an-
dere emoties. Deze gedichtenbundel was allereerst 
bedoeld voor haar kinderen en kleinkinderen, maar 
vond snel zijn weg naar andere lezers, die ook een 
verlies hebben meegemaakt en er veel in herken-
nen. De teksten spreken aan, omdat ze troost bieden 
maar ook vertrouwen.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2018

Een schaduw levenslang
Rien Verbiest, Paul Kuiper

Dit is het gedenkboek van de Vereniging Ouders van 
een Vermoord Kind. Deze ouders en hun families 
vinden steun bij elkaar en vertellen daar hun eigen 
verhaal. Ze houden elkaar voor om de namen van 
hun vermoorde kinderen niet door te strepen, ook 
niet als de lampen van publiciteit in de media uit 
zijn. Ze blijven de namen noemen, ze  hebben inmid-
dels meer dan honderd verhalen verzameld. 

Prijs € 18,95

Over leven
Kerry Egan

Kerry Egan is geestelijk verzorger in een hospice en 
doet in dit boek getuigenis van “het spirituele werk 
van sterven”. In plaats van te praten luistert ze: naar 
verhalen van hoop en spijt, schaamte en trots, dro-
men en verraad, over lang bewaarde geheimen. 
Maar bovenal over liefde. Dit is niet een boek over 
sterven – het is een boek over leven. Elk van Egans 
patiënten leerde haar een levensinzicht dat aan het 
eind van doorslaggevend belang bleek.

Prijs € 17,99 • verschijnt maart 2018

Troostpleister
Over verdriet, verlies en veerkracht • Joke Verweerd

Joke Verweerd verloor haar echtgenoot na een kort 
ziekbed, na een lang huwelijk. In dit boek heeft zij 
woorden gevonden voor het loslaten van een geliefd 
mens en voor de rauwheid van rouw. Hoe leef je met 
elkaar toe naar het afscheid en zorg je ervoor dat 
gezegd is wat gezegd moet worden? 

Prijs € 12,99 • verschijnt maart 2018

De God van Galilea
Hoe een verboden religie de wereld veroverde • 
Bart D. Ehrman

De onstuitbare opkomst van het christendom tij-
dens de eerste vier eeuwen van onze jaartelling is de 
grootste culturele revolutie die de wereld ooit heeft 
gezien. Ehrman beschrijft helder en meeslepend de 
wereld van de Romeinen en de heidenen, en het ge-
vecht tussen het oude en nieuwe wereldbeeld. Het 
resultaat is een historisch meesterwerk, waarin de 
culturele, filosofische en maatschappelijke proble-
men van toen nog altijd herkenbaar blijken.

Prijs 27,50 • verschijnt april 2018

God
Een menselijke geschiedenis • Reza Aslan

Dit boek gaat over het idee van god. Het gaat erover 
hoe het concept van een actieve, geëngageerde, 
goddelijke aanwezigheid als fundament van de 
schepping, opkwam in de menselijke geschiedenis. 
Hoe dit abstracte denkbeeld geleidelijk persoonlij-
ker werd, menselijke trekken en emoties kreeg, en 
talloze verschillende verschijningsvormen. Hoe ten 
slotte deze oervoorstelling transformeerde tot de 
enkelvoudige God die wij vandaag kennen onder na-
men als Jahwe, Vader en Allah. 

Prijs € 22,50

Het visioen van Constantijn
Een gebeurtenis die de wereld veranderde • 
Jona Lendering en Vincent Hunink

De auteurs vertellen het ware verhaal over de eerste 
christelijke keizer. In het Romeinse Rijk werden chris-
tenen vervolgd en ter dood veroordeeld. Volgens de 
verhalen kreeg keizer Constantijn in 312 een visioen, 
bekeerde hij zich tot het christendom, versloeg hij 
zijn vijanden en begon hij de kerk te begunstigen. 
Dit was het moment waarop de kerstening definitief 
begon en de grondslagen werden gelegd voor de la-
tere, christelijke middeleeuwen.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2018

Kerk(geschiedenis)
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Kerk, Theologie & Filosofie

Uit de dingen stilte drinken
De wereld van Joost Zwagerman • Rémon van 
Gemeren

Wat doe je als je moet leven in een werkelijkheid die 
je onaangenaam vindt? Dat is de vraag waarop Joost 
Zwagerman in zijn romans, verhalen, gedichten en 
essays een antwoord zoekt. Rémon van Gemeren 
heeft het werk van Zwagerman bestudeerd en ging 
op zoek naar de diepere lagen ervan en de vele on-
derlinge verbanden. 

Prijs € 19,99

Het raadsel van goed en kwaad
Over wat mensen beweegt • Christien Brinkgreve

Wat drijft mensen tot goed of kwaad? Waarom 
pleegt iemand die van het leven lijkt te genieten 
zelfmoord? Wat zijn bronnen van vitaliteit? Chris-
tien Brinkgreve gaat op zoek naar antwoorden op 
grote vragen. In vijfendertig fragmenten verkent ze 
de werking van levenskracht en doodsdrift, als vari-
aties rond een thema. Er zijn vele manieren waarop 
mensen de problemen van het leven proberen op te 
lossen, en destructieve en vitale krachten met elkaar 
verweven kunnen zijn.

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2018

Verlangen naar verbondenheid
Er werkelijk bij horen en de moed om alleen te 
staan • Brené Brown

Brené Brown definieert wat het betekent om er 
werkelijk bij te horen in een tijd van toenemende 
polarisatie: het vereist dat we volledig in onszelf ge-
loven en alleen durven te staan wanneer dat nodig 
is. Met een mix van onderzoek, verhalen en eerlijk-
heid duikt de auteur in dit belangrijke onderwerp en 
geeft ze ons de moed die we nodig hebben om de 
weg naar onszelf en elkaar terug te vinden. 

Prijs € 18,99

Levensvragen

God met ons
De betekenis van het kruis en de opstanding - 
toen en nu • Rowan Williams

Dit boek biedt een frisse kijk op de basis van het 
christelijk geloof. Het is geschreven voor iedereen 
die nog meer wil begrijpen van het hart van het 
evangelie en staat vol met verhelderende inzichten, 
met vragen aan het eind van elk hoofdstuk die hel-
pen bij een persoonlijke verdieping.
Kruis en opstanding: de theoloog Rowan Williams 
besteedt zorgvuldig aandacht aan zowel de context 
van toen als die van vandaag. 

Prijs € 14,90 • verschijnt maart 2018

Aan het einde niets meer?
Over verrijzenis en eeuwig leven • 
Gerhard Lohfink

Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is 
ze moe geworden? Hoe kan men vandaag over op-
standingsgeloof en eeuwig leven spreken? Gerhard 
Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema 
van dit boek. Voorstellingen en verwachtingen die 
vandaag bij mensen leven, vormen zijn vertrekpunt. 
Lohfink zoekt antwoorden in de Bijbel, de christelijke 
traditie en het denken van gelovigen van vandaag. 

Prijs € 24,90 • verschijnt mei 2018

Paus Franciscus, het vijfde jaar
Zalig de armen • Christiaan van der Heijden

Paus Franciscus gaat ondanks steeds meer tegen-
wind in de curie onverstoorbaar zijn weg van de 
hoop. Hij laat zich niet van de wijs brengen door pe-
tities en beschuldigingen van ketterij, hij doet wat er 
volgens hem op dit moment gedaan moet worden 
om de Kerk weer relevant te maken voor de we-
reld van vandaag. Daarbij mag hij zich verheugen in 
een wereldwijde populariteit bij gewone gelovigen 
en buitenstaanders, maar stuit hij op steeds meer 
weerstand in eigen kring. Christian van der Heijden 
brengt deze paradox in kaart. 

Prijs € 19,50 • verschijnt maart 2018

God de levende
Edward Schillebeeckx

Edward Schillebeeckx was wereldwijd een van de in-
vloedrijkste theologen van de twintigste eeuw. Zijn 
analyse van de blijvende betekenis van het christelijk 
geloof in een seculiere tijd is hoogst actueel. ‘God 
de levende’ bevat drie teksten over geloof, cultuur 
en politiek, waarvan er een nog niet eerder in het 
Nederlands verscheen. Ingeleid door Stephan van 
Erp, professor fundamentele theologie aan de KU 
Leuven.

Prijs € 15,00 • verschijnt april 2018

God en ik
Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren 
van de Bijbel • Alain Verheij

Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, 
hoop en troost uit de Bijbel. Maar wat bezielt een 
21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in 
verhalen over God? Alain Verheij, theoloog, schrij-
ver en blogger, analyseert onze tijd en ziet hij hoe de 
christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te 
zeggen hebben over de wereld van nu.

Prijs € 18,99 • verschijnt mei 2018

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

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

In 9 stappen naar innerlijke bloei
Met meditaties en oefeningen voor spirituele 
groei • Lisette Thooft

Laat je ideeën over perfectie los en accepteer het im-
perfecte, dan kun je tot bloei komen. Lisette Thooft 
helpt je in negen stappen om het beste uit jezelf te 
halen. Want bloei betekent: het mag er allemaal zijn. 
Perfectie heeft er niets mee te maken. Integendeel: 
het is juist wanneer je je ideeën over perfectie los-
laat en het imperfecte accepteert zoals het is, dat je 
kunt openbloeien. 

Prijs € 18,99 • verschijnt maart 2018

Leven
Over de weg naar geluk, begrip en liefde • 
Thich Nhat Hanh

Met dit boek werpt de auteur nieuw licht op ons 
bestaan, onze relaties en onze verbondenheid met 
de wereld. Zijn zeven meditaties gaan bijvoorbeeld 
over zelfonderzoek en compassie, heilzaam voor ons 
sociale leven.

Prijs € 18,99 • verschijnt maart 2018

Veertigdagentijd & Pasen

Meditatie & Mindfulness

Door het lijden
Meditaties bij de kruisweg • Erik Borgman

Erik Borgman is geboren verteller, gedreven theo-
loog, inspirerende gelovige, dwarse katholiek, ei-
genzinnige onruststoker, hij is het allemaal. Hij zoekt 
Christus op de meest moeilijke momenten en legt 
zo de verbanden naar onze tijd. Dat doet hij in dit 
boekje langs de staties van de kruisweg. Hij maakt 
voelbaar hoe de kruisweg van Christus betekenis 
heeft voor de kruisweg van veel mensen in deze tijd.

Prijs € 12,95

De Kruisweg
14 staties op weg naar Pasen • Agnes Hoffschulte

Met dit boek volgen we Jezus op zijn weg naar het 
kruis. 14 keer staan we stil bij een statie van zijn lij-
densweg. Agnes Hoffschulte schreef bij deze staties 
pastorale teksten die geschikt zijn voor gesprekken 
met ernstig zieke en stervende mensen. De korte 
overwegingen en gebeden vormen een brug van 
ontmoeting tussen leven en naderende dood.

Prijs € 13,99

Op weg naar Pasen 2018 
Een meditatieboekje voor de veertigdagentijd en 
Pasen. Het thema is dit jaar: hoe word je een mens 
van geloof? In dit boekje voor de Veertigdagentijd 
staan we stil bij deze vraag, telkens op een andere 
manier. De meditatiepagina’s en de dagkalender 
volgen de zondaglezingen van de Veertigdagentijd 
en Pasen. 

Prijs € 5,95

Ziekte, Dood & Rouw Een openhartig interview
Paus Franciscus en Dominique Wolton

Een jaar lang heeft paus Franciscus in twaalf ont-
moetingen gesproken met de Franse wetenschap-
per Dominique Wolton. Het waren hele menselijke 
ontmoetingen, warm en hartelijk. De dialoog tussen 
deze twee mensen is buitengewoon en uniek. In alle 
vrijheid worden de grote onderwerpen van onze tijd 
en van de mens aangesneden. Ook vertelt de paus 
in eenvoudige taal zijn visie op de rooms-katholieke 
kerk en de huidige samenleving: het afbreken van 
muren en het bouwen van bruggen. 

Prijs € 19,90 

Mogen we hopen
Nieuw licht op de kracht van verbeelding • Joke 
J. Hermsen

Schrijver en filosoof Joke J. Hermsen bestudeert de 
meest vitale maar ook de minst begrepen menselijke 
drijfveer: hoop. Waarom hopen we? Volgens Herm-
sen omdat we bewuste, in de tijd verzonken wezens 
zijn, die behept zijn met taal en verbeeldingskracht. 
Creativiteit begint met het besef dat er een tijd voor 
ons ligt die nog niet is ingevuld. Maar wat drijft ons 
als de woorden en beelden ontbreken om het nieu-
we te verbeelden?

Prijs € 10,00 • verschijnt maart 2018 

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken 

bestellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Wat maakt het leven de moeite 
waard?
Ouderen aan het woord die permanent van inten-
sieve zorg afhankelijk zijn • Peterjan van der Wal

In dit onderzoek komen mensen met ernstige fysie-
ke beperkingen en mensen met dementie aan het 
woord. Zij vertellen over hun ervaringen en opvat-
tingen over de waarde van hun leven. Anders dan 
de ouderen met een zogenoemd ‘voltooid leven’ zijn 
zij ondanks hun toenemende kwetsbaarheid in staat 
om hun leven als waardevol te ervaren. De auteur 
zet beide levenswijzen naast elkaar en zoekt naar 
een verklaring voor het contrast.

Prijs € 22,50 • verschijnt maart 2018

Als een dierbare depressief is 
Helpen zonder jezelf te verliezen • Huub Buijssen

De auteur legt uit hoe iemand met een depressie 
zich voelt en hoe je als omgeving kan helpen nare 
periodes dragelijker te maken, zonder jezelf hele-
maal weg te cijferen. Nu depressie bespreekbaarder 
geworden is, biedt dit boek je praktische handvatten 
om om te gaan met een dierbare die depressief is.

Prijs € 17,50

Met het einde in gedachten
Ervaringen van een palliatief verpleegkundige • 
Kathryn Mannix

Kathryn Mannix werkt al dertig jaar als palliatief arts 
en heeft in haar loopbaan veel mensen bijgestaan 
in hun laatste levensfase. In dit boek brengt ze haar 
ervaringen samen en deelt ze de mooie, intieme, 
verdrietige, moeilijke en ontroerende momenten 
uit haar dagelijks leven. De lezer zal een groot aan-
tal situaties uit het boek herkennen, en veel mensen 
zullen soortgelijke ervaringen hebben. Het gesprek 
over de dood wordt ermee op gang gebracht. 

Prijs € 19,99 • verschijnt april 2018

Met hoofd en hart
Liefdevolle ervaringen van een verpleegkundige • 
Christie Watson

Na meer dan twintig jaar achter de schermen op alle 
denkbare afdelingen in verschillende ziekenhuizen 
te hebben gewerkt, opent voormalig verpleegkun-
dige Christie Watson de deuren voor ons allemaal. 
Ze leidt ons door ziekenhuisgangen over allerlei af-
delingen, van premature baby’s tot de geriatrische 
afdeling, waar zich de kwetsbaarste mensen van 
onze samenleving bevinden. Een boek over hoop en 
troost, zorgzaamheid en compassie, leven en dood.

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2018

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.

Tien boodschappen van je engelen
Laat je inspireren door de levenslessen van 
engelen • Doreen Virtue

De schrijfster deelt de tien wijze levenslessen die 
zij van de engelen heeft ontvangen met haar lezers. 
Engelen zijn de brug tussen hemel en aarde. Het is 
niet voor niets dat de eigenlijke betekenis van en-
gel ‘boodschapper van God’ is. Engelen kunnen ons 
bereiken en onderwijzen, ongeacht hoe gestrest of 
bang we zijn. Ze zijn op de hoogte van onze vragen 
en problemen en sturen geruststellende en inspire-
rende berichten. 

Prijs € 17,99

Politiek & Samenleving
Een boterham met tevredenheid
Honderd jaar opvoeden in Nederland • Marga 
Schiet

Een heerlijk nostalgisch boek over honderd jaar op-
voeden in Nederland aan de hand van historische 
informatie en veel persoonlijke verhalen.

Prijs € 24,99 • verschijnt april 2018

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)



Je mag vertrouwen houden
Woorden van troost in tijden van ziekte • 
Anselm Grün

Anselm Grün wijst in dit boek een weg om mentaal, 
maar ook praktisch, met behulp van rituelen en me-
ditatie met ziekte om te kunnen gaan, te leren ac-
cepteren en ermee te leven.
Dit boek kan ook gezins- en familieleden erbij helpen 
om goed om te gaan met de zieken, zonder hen al te 
overdreven te helpen, maar juist te troosten.

Prijs € 15,90 • verschijnt maart 2018

Dag m’n liefje
Gedichten bij een afscheid • Maaike Volmer-
Hendrikse

Het plotselinge overlijden van haar man is voor 
Maaike Volmer-Hendrikse de aanleiding geweest om 
te gaan schrijven. Het was voor haar een manier om 
uitdrukking te geven aan haar verdriet en aan an-
dere emoties. Deze gedichtenbundel was allereerst 
bedoeld voor haar kinderen en kleinkinderen, maar 
vond snel zijn weg naar andere lezers, die ook een 
verlies hebben meegemaakt en er veel in herken-
nen. De teksten spreken aan, omdat ze troost bieden 
maar ook vertrouwen.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2018

Een schaduw levenslang
Rien Verbiest, Paul Kuiper

Dit is het gedenkboek van de Vereniging Ouders van 
een Vermoord Kind. Deze ouders en hun families 
vinden steun bij elkaar en vertellen daar hun eigen 
verhaal. Ze houden elkaar voor om de namen van 
hun vermoorde kinderen niet door te strepen, ook 
niet als de lampen van publiciteit in de media uit 
zijn. Ze blijven de namen noemen, ze  hebben inmid-
dels meer dan honderd verhalen verzameld. 

Prijs € 18,95

Over leven
Kerry Egan

Kerry Egan is geestelijk verzorger in een hospice en 
doet in dit boek getuigenis van “het spirituele werk 
van sterven”. In plaats van te praten luistert ze: naar 
verhalen van hoop en spijt, schaamte en trots, dro-
men en verraad, over lang bewaarde geheimen. 
Maar bovenal over liefde. Dit is niet een boek over 
sterven – het is een boek over leven. Elk van Egans 
patiënten leerde haar een levensinzicht dat aan het 
eind van doorslaggevend belang bleek.

Prijs € 17,99 • verschijnt maart 2018

Troostpleister
Over verdriet, verlies en veerkracht • Joke Verweerd

Joke Verweerd verloor haar echtgenoot na een kort 
ziekbed, na een lang huwelijk. In dit boek heeft zij 
woorden gevonden voor het loslaten van een geliefd 
mens en voor de rauwheid van rouw. Hoe leef je met 
elkaar toe naar het afscheid en zorg je ervoor dat 
gezegd is wat gezegd moet worden? 

Prijs € 12,99 • verschijnt maart 2018

De God van Galilea
Hoe een verboden religie de wereld veroverde • 
Bart D. Ehrman

De onstuitbare opkomst van het christendom tij-
dens de eerste vier eeuwen van onze jaartelling is de 
grootste culturele revolutie die de wereld ooit heeft 
gezien. Ehrman beschrijft helder en meeslepend de 
wereld van de Romeinen en de heidenen, en het ge-
vecht tussen het oude en nieuwe wereldbeeld. Het 
resultaat is een historisch meesterwerk, waarin de 
culturele, filosofische en maatschappelijke proble-
men van toen nog altijd herkenbaar blijken.

Prijs 27,50 • verschijnt april 2018

God
Een menselijke geschiedenis • Reza Aslan

Dit boek gaat over het idee van god. Het gaat erover 
hoe het concept van een actieve, geëngageerde, 
goddelijke aanwezigheid als fundament van de 
schepping, opkwam in de menselijke geschiedenis. 
Hoe dit abstracte denkbeeld geleidelijk persoonlij-
ker werd, menselijke trekken en emoties kreeg, en 
talloze verschillende verschijningsvormen. Hoe ten 
slotte deze oervoorstelling transformeerde tot de 
enkelvoudige God die wij vandaag kennen onder na-
men als Jahwe, Vader en Allah. 

Prijs € 22,50

Het visioen van Constantijn
Een gebeurtenis die de wereld veranderde • 
Jona Lendering en Vincent Hunink

De auteurs vertellen het ware verhaal over de eerste 
christelijke keizer. In het Romeinse Rijk werden chris-
tenen vervolgd en ter dood veroordeeld. Volgens de 
verhalen kreeg keizer Constantijn in 312 een visioen, 
bekeerde hij zich tot het christendom, versloeg hij 
zijn vijanden en begon hij de kerk te begunstigen. 
Dit was het moment waarop de kerstening definitief 
begon en de grondslagen werden gelegd voor de la-
tere, christelijke middeleeuwen.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2018

Kerk(geschiedenis)

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoudBoekenvenster • voorjaar 2018

Kerk, Theologie & Filosofie

Uit de dingen stilte drinken
De wereld van Joost Zwagerman • Rémon van 
Gemeren

Wat doe je als je moet leven in een werkelijkheid die 
je onaangenaam vindt? Dat is de vraag waarop Joost 
Zwagerman in zijn romans, verhalen, gedichten en 
essays een antwoord zoekt. Rémon van Gemeren 
heeft het werk van Zwagerman bestudeerd en ging 
op zoek naar de diepere lagen ervan en de vele on-
derlinge verbanden. 

Prijs € 19,99

Het raadsel van goed en kwaad
Over wat mensen beweegt • Christien Brinkgreve

Wat drijft mensen tot goed of kwaad? Waarom 
pleegt iemand die van het leven lijkt te genieten 
zelfmoord? Wat zijn bronnen van vitaliteit? Chris-
tien Brinkgreve gaat op zoek naar antwoorden op 
grote vragen. In vijfendertig fragmenten verkent ze 
de werking van levenskracht en doodsdrift, als vari-
aties rond een thema. Er zijn vele manieren waarop 
mensen de problemen van het leven proberen op te 
lossen, en destructieve en vitale krachten met elkaar 
verweven kunnen zijn.

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2018

Verlangen naar verbondenheid
Er werkelijk bij horen en de moed om alleen te 
staan • Brené Brown

Brené Brown definieert wat het betekent om er 
werkelijk bij te horen in een tijd van toenemende 
polarisatie: het vereist dat we volledig in onszelf ge-
loven en alleen durven te staan wanneer dat nodig 
is. Met een mix van onderzoek, verhalen en eerlijk-
heid duikt de auteur in dit belangrijke onderwerp en 
geeft ze ons de moed die we nodig hebben om de 
weg naar onszelf en elkaar terug te vinden. 

Prijs € 18,99

Levensvragen

God met ons
De betekenis van het kruis en de opstanding - 
toen en nu • Rowan Williams

Dit boek biedt een frisse kijk op de basis van het 
christelijk geloof. Het is geschreven voor iedereen 
die nog meer wil begrijpen van het hart van het 
evangelie en staat vol met verhelderende inzichten, 
met vragen aan het eind van elk hoofdstuk die hel-
pen bij een persoonlijke verdieping.
Kruis en opstanding: de theoloog Rowan Williams 
besteedt zorgvuldig aandacht aan zowel de context 
van toen als die van vandaag. 

Prijs € 14,90 • verschijnt maart 2018

Aan het einde niets meer?
Over verrijzenis en eeuwig leven • 
Gerhard Lohfink

Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is 
ze moe geworden? Hoe kan men vandaag over op-
standingsgeloof en eeuwig leven spreken? Gerhard 
Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema 
van dit boek. Voorstellingen en verwachtingen die 
vandaag bij mensen leven, vormen zijn vertrekpunt. 
Lohfink zoekt antwoorden in de Bijbel, de christelijke 
traditie en het denken van gelovigen van vandaag. 

Prijs € 24,90 • verschijnt mei 2018

Paus Franciscus, het vijfde jaar
Zalig de armen • Christiaan van der Heijden

Paus Franciscus gaat ondanks steeds meer tegen-
wind in de curie onverstoorbaar zijn weg van de 
hoop. Hij laat zich niet van de wijs brengen door pe-
tities en beschuldigingen van ketterij, hij doet wat er 
volgens hem op dit moment gedaan moet worden 
om de Kerk weer relevant te maken voor de we-
reld van vandaag. Daarbij mag hij zich verheugen in 
een wereldwijde populariteit bij gewone gelovigen 
en buitenstaanders, maar stuit hij op steeds meer 
weerstand in eigen kring. Christian van der Heijden 
brengt deze paradox in kaart. 

Prijs € 19,50 • verschijnt maart 2018

God de levende
Edward Schillebeeckx

Edward Schillebeeckx was wereldwijd een van de in-
vloedrijkste theologen van de twintigste eeuw. Zijn 
analyse van de blijvende betekenis van het christelijk 
geloof in een seculiere tijd is hoogst actueel. ‘God 
de levende’ bevat drie teksten over geloof, cultuur 
en politiek, waarvan er een nog niet eerder in het 
Nederlands verscheen. Ingeleid door Stephan van 
Erp, professor fundamentele theologie aan de KU 
Leuven.

Prijs € 15,00 • verschijnt april 2018

God en ik
Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren 
van de Bijbel • Alain Verheij

Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, 
hoop en troost uit de Bijbel. Maar wat bezielt een 
21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in 
verhalen over God? Alain Verheij, theoloog, schrij-
ver en blogger, analyseert onze tijd en ziet hij hoe de 
christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te 
zeggen hebben over de wereld van nu.

Prijs € 18,99 • verschijnt mei 2018

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

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

In 9 stappen naar innerlijke bloei
Met meditaties en oefeningen voor spirituele 
groei • Lisette Thooft

Laat je ideeën over perfectie los en accepteer het im-
perfecte, dan kun je tot bloei komen. Lisette Thooft 
helpt je in negen stappen om het beste uit jezelf te 
halen. Want bloei betekent: het mag er allemaal zijn. 
Perfectie heeft er niets mee te maken. Integendeel: 
het is juist wanneer je je ideeën over perfectie los-
laat en het imperfecte accepteert zoals het is, dat je 
kunt openbloeien. 

Prijs € 18,99 • verschijnt maart 2018

Leven
Over de weg naar geluk, begrip en liefde • 
Thich Nhat Hanh

Met dit boek werpt de auteur nieuw licht op ons 
bestaan, onze relaties en onze verbondenheid met 
de wereld. Zijn zeven meditaties gaan bijvoorbeeld 
over zelfonderzoek en compassie, heilzaam voor ons 
sociale leven.

Prijs € 18,99 • verschijnt maart 2018

Veertigdagentijd & Pasen

Meditatie & Mindfulness

Door het lijden
Meditaties bij de kruisweg • Erik Borgman

Erik Borgman is geboren verteller, gedreven theo-
loog, inspirerende gelovige, dwarse katholiek, ei-
genzinnige onruststoker, hij is het allemaal. Hij zoekt 
Christus op de meest moeilijke momenten en legt 
zo de verbanden naar onze tijd. Dat doet hij in dit 
boekje langs de staties van de kruisweg. Hij maakt 
voelbaar hoe de kruisweg van Christus betekenis 
heeft voor de kruisweg van veel mensen in deze tijd.

Prijs € 12,95

De Kruisweg
14 staties op weg naar Pasen • Agnes Hoffschulte

Met dit boek volgen we Jezus op zijn weg naar het 
kruis. 14 keer staan we stil bij een statie van zijn lij-
densweg. Agnes Hoffschulte schreef bij deze staties 
pastorale teksten die geschikt zijn voor gesprekken 
met ernstig zieke en stervende mensen. De korte 
overwegingen en gebeden vormen een brug van 
ontmoeting tussen leven en naderende dood.

Prijs € 13,99

Op weg naar Pasen 2018 
Een meditatieboekje voor de veertigdagentijd en 
Pasen. Het thema is dit jaar: hoe word je een mens 
van geloof? In dit boekje voor de Veertigdagentijd 
staan we stil bij deze vraag, telkens op een andere 
manier. De meditatiepagina’s en de dagkalender 
volgen de zondaglezingen van de Veertigdagentijd 
en Pasen. 

Prijs € 5,95

Ziekte, Dood & Rouw Een openhartig interview
Paus Franciscus en Dominique Wolton

Een jaar lang heeft paus Franciscus in twaalf ont-
moetingen gesproken met de Franse wetenschap-
per Dominique Wolton. Het waren hele menselijke 
ontmoetingen, warm en hartelijk. De dialoog tussen 
deze twee mensen is buitengewoon en uniek. In alle 
vrijheid worden de grote onderwerpen van onze tijd 
en van de mens aangesneden. Ook vertelt de paus 
in eenvoudige taal zijn visie op de rooms-katholieke 
kerk en de huidige samenleving: het afbreken van 
muren en het bouwen van bruggen. 

Prijs € 19,90 

Mogen we hopen
Nieuw licht op de kracht van verbeelding • Joke 
J. Hermsen

Schrijver en filosoof Joke J. Hermsen bestudeert de 
meest vitale maar ook de minst begrepen menselijke 
drijfveer: hoop. Waarom hopen we? Volgens Herm-
sen omdat we bewuste, in de tijd verzonken wezens 
zijn, die behept zijn met taal en verbeeldingskracht. 
Creativiteit begint met het besef dat er een tijd voor 
ons ligt die nog niet is ingevuld. Maar wat drijft ons 
als de woorden en beelden ontbreken om het nieu-
we te verbeelden?

Prijs € 10,00 • verschijnt maart 2018 

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken 

bestellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Wat maakt het leven de moeite 
waard?
Ouderen aan het woord die permanent van inten-
sieve zorg afhankelijk zijn • Peterjan van der Wal

In dit onderzoek komen mensen met ernstige fysie-
ke beperkingen en mensen met dementie aan het 
woord. Zij vertellen over hun ervaringen en opvat-
tingen over de waarde van hun leven. Anders dan 
de ouderen met een zogenoemd ‘voltooid leven’ zijn 
zij ondanks hun toenemende kwetsbaarheid in staat 
om hun leven als waardevol te ervaren. De auteur 
zet beide levenswijzen naast elkaar en zoekt naar 
een verklaring voor het contrast.

Prijs € 22,50 • verschijnt maart 2018

Als een dierbare depressief is 
Helpen zonder jezelf te verliezen • Huub Buijssen

De auteur legt uit hoe iemand met een depressie 
zich voelt en hoe je als omgeving kan helpen nare 
periodes dragelijker te maken, zonder jezelf hele-
maal weg te cijferen. Nu depressie bespreekbaarder 
geworden is, biedt dit boek je praktische handvatten 
om om te gaan met een dierbare die depressief is.

Prijs € 17,50

Met het einde in gedachten
Ervaringen van een palliatief verpleegkundige • 
Kathryn Mannix

Kathryn Mannix werkt al dertig jaar als palliatief arts 
en heeft in haar loopbaan veel mensen bijgestaan 
in hun laatste levensfase. In dit boek brengt ze haar 
ervaringen samen en deelt ze de mooie, intieme, 
verdrietige, moeilijke en ontroerende momenten 
uit haar dagelijks leven. De lezer zal een groot aan-
tal situaties uit het boek herkennen, en veel mensen 
zullen soortgelijke ervaringen hebben. Het gesprek 
over de dood wordt ermee op gang gebracht. 

Prijs € 19,99 • verschijnt april 2018

Met hoofd en hart
Liefdevolle ervaringen van een verpleegkundige • 
Christie Watson

Na meer dan twintig jaar achter de schermen op alle 
denkbare afdelingen in verschillende ziekenhuizen 
te hebben gewerkt, opent voormalig verpleegkun-
dige Christie Watson de deuren voor ons allemaal. 
Ze leidt ons door ziekenhuisgangen over allerlei af-
delingen, van premature baby’s tot de geriatrische 
afdeling, waar zich de kwetsbaarste mensen van 
onze samenleving bevinden. Een boek over hoop en 
troost, zorgzaamheid en compassie, leven en dood.

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2018

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.

Tien boodschappen van je engelen
Laat je inspireren door de levenslessen van 
engelen • Doreen Virtue

De schrijfster deelt de tien wijze levenslessen die 
zij van de engelen heeft ontvangen met haar lezers. 
Engelen zijn de brug tussen hemel en aarde. Het is 
niet voor niets dat de eigenlijke betekenis van en-
gel ‘boodschapper van God’ is. Engelen kunnen ons 
bereiken en onderwijzen, ongeacht hoe gestrest of 
bang we zijn. Ze zijn op de hoogte van onze vragen 
en problemen en sturen geruststellende en inspire-
rende berichten. 

Prijs € 17,99

Politiek & Samenleving
Een boterham met tevredenheid
Honderd jaar opvoeden in Nederland • Marga 
Schiet

Een heerlijk nostalgisch boek over honderd jaar op-
voeden in Nederland aan de hand van historische 
informatie en veel persoonlijke verhalen.

Prijs € 24,99 • verschijnt april 2018

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)



Je mag vertrouwen houden
Woorden van troost in tijden van ziekte • 
Anselm Grün

Anselm Grün wijst in dit boek een weg om mentaal, 
maar ook praktisch, met behulp van rituelen en me-
ditatie met ziekte om te kunnen gaan, te leren ac-
cepteren en ermee te leven.
Dit boek kan ook gezins- en familieleden erbij helpen 
om goed om te gaan met de zieken, zonder hen al te 
overdreven te helpen, maar juist te troosten.

Prijs € 15,90 • verschijnt maart 2018

Dag m’n liefje
Gedichten bij een afscheid • Maaike Volmer-
Hendrikse

Het plotselinge overlijden van haar man is voor 
Maaike Volmer-Hendrikse de aanleiding geweest om 
te gaan schrijven. Het was voor haar een manier om 
uitdrukking te geven aan haar verdriet en aan an-
dere emoties. Deze gedichtenbundel was allereerst 
bedoeld voor haar kinderen en kleinkinderen, maar 
vond snel zijn weg naar andere lezers, die ook een 
verlies hebben meegemaakt en er veel in herken-
nen. De teksten spreken aan, omdat ze troost bieden 
maar ook vertrouwen.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2018

Een schaduw levenslang
Rien Verbiest, Paul Kuiper

Dit is het gedenkboek van de Vereniging Ouders van 
een Vermoord Kind. Deze ouders en hun families 
vinden steun bij elkaar en vertellen daar hun eigen 
verhaal. Ze houden elkaar voor om de namen van 
hun vermoorde kinderen niet door te strepen, ook 
niet als de lampen van publiciteit in de media uit 
zijn. Ze blijven de namen noemen, ze  hebben inmid-
dels meer dan honderd verhalen verzameld. 

Prijs € 18,95

Over leven
Kerry Egan

Kerry Egan is geestelijk verzorger in een hospice en 
doet in dit boek getuigenis van “het spirituele werk 
van sterven”. In plaats van te praten luistert ze: naar 
verhalen van hoop en spijt, schaamte en trots, dro-
men en verraad, over lang bewaarde geheimen. 
Maar bovenal over liefde. Dit is niet een boek over 
sterven – het is een boek over leven. Elk van Egans 
patiënten leerde haar een levensinzicht dat aan het 
eind van doorslaggevend belang bleek.

Prijs € 17,99 • verschijnt maart 2018

Troostpleister
Over verdriet, verlies en veerkracht • Joke Verweerd

Joke Verweerd verloor haar echtgenoot na een kort 
ziekbed, na een lang huwelijk. In dit boek heeft zij 
woorden gevonden voor het loslaten van een geliefd 
mens en voor de rauwheid van rouw. Hoe leef je met 
elkaar toe naar het afscheid en zorg je ervoor dat 
gezegd is wat gezegd moet worden? 

Prijs € 12,99 • verschijnt maart 2018

De God van Galilea
Hoe een verboden religie de wereld veroverde • 
Bart D. Ehrman

De onstuitbare opkomst van het christendom tij-
dens de eerste vier eeuwen van onze jaartelling is de 
grootste culturele revolutie die de wereld ooit heeft 
gezien. Ehrman beschrijft helder en meeslepend de 
wereld van de Romeinen en de heidenen, en het ge-
vecht tussen het oude en nieuwe wereldbeeld. Het 
resultaat is een historisch meesterwerk, waarin de 
culturele, filosofische en maatschappelijke proble-
men van toen nog altijd herkenbaar blijken.

Prijs 27,50 • verschijnt april 2018

God
Een menselijke geschiedenis • Reza Aslan

Dit boek gaat over het idee van god. Het gaat erover 
hoe het concept van een actieve, geëngageerde, 
goddelijke aanwezigheid als fundament van de 
schepping, opkwam in de menselijke geschiedenis. 
Hoe dit abstracte denkbeeld geleidelijk persoonlij-
ker werd, menselijke trekken en emoties kreeg, en 
talloze verschillende verschijningsvormen. Hoe ten 
slotte deze oervoorstelling transformeerde tot de 
enkelvoudige God die wij vandaag kennen onder na-
men als Jahwe, Vader en Allah. 

Prijs € 22,50

Het visioen van Constantijn
Een gebeurtenis die de wereld veranderde • 
Jona Lendering en Vincent Hunink

De auteurs vertellen het ware verhaal over de eerste 
christelijke keizer. In het Romeinse Rijk werden chris-
tenen vervolgd en ter dood veroordeeld. Volgens de 
verhalen kreeg keizer Constantijn in 312 een visioen, 
bekeerde hij zich tot het christendom, versloeg hij 
zijn vijanden en begon hij de kerk te begunstigen. 
Dit was het moment waarop de kerstening definitief 
begon en de grondslagen werden gelegd voor de la-
tere, christelijke middeleeuwen.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2018

Kerk(geschiedenis)

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoudBoekenvenster • voorjaar 2018

Kerk, Theologie & Filosofie

Uit de dingen stilte drinken
De wereld van Joost Zwagerman • Rémon van 
Gemeren

Wat doe je als je moet leven in een werkelijkheid die 
je onaangenaam vindt? Dat is de vraag waarop Joost 
Zwagerman in zijn romans, verhalen, gedichten en 
essays een antwoord zoekt. Rémon van Gemeren 
heeft het werk van Zwagerman bestudeerd en ging 
op zoek naar de diepere lagen ervan en de vele on-
derlinge verbanden. 

Prijs € 19,99

Het raadsel van goed en kwaad
Over wat mensen beweegt • Christien Brinkgreve

Wat drijft mensen tot goed of kwaad? Waarom 
pleegt iemand die van het leven lijkt te genieten 
zelfmoord? Wat zijn bronnen van vitaliteit? Chris-
tien Brinkgreve gaat op zoek naar antwoorden op 
grote vragen. In vijfendertig fragmenten verkent ze 
de werking van levenskracht en doodsdrift, als vari-
aties rond een thema. Er zijn vele manieren waarop 
mensen de problemen van het leven proberen op te 
lossen, en destructieve en vitale krachten met elkaar 
verweven kunnen zijn.

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2018

Verlangen naar verbondenheid
Er werkelijk bij horen en de moed om alleen te 
staan • Brené Brown

Brené Brown definieert wat het betekent om er 
werkelijk bij te horen in een tijd van toenemende 
polarisatie: het vereist dat we volledig in onszelf ge-
loven en alleen durven te staan wanneer dat nodig 
is. Met een mix van onderzoek, verhalen en eerlijk-
heid duikt de auteur in dit belangrijke onderwerp en 
geeft ze ons de moed die we nodig hebben om de 
weg naar onszelf en elkaar terug te vinden. 

Prijs € 18,99

Levensvragen

God met ons
De betekenis van het kruis en de opstanding - 
toen en nu • Rowan Williams

Dit boek biedt een frisse kijk op de basis van het 
christelijk geloof. Het is geschreven voor iedereen 
die nog meer wil begrijpen van het hart van het 
evangelie en staat vol met verhelderende inzichten, 
met vragen aan het eind van elk hoofdstuk die hel-
pen bij een persoonlijke verdieping.
Kruis en opstanding: de theoloog Rowan Williams 
besteedt zorgvuldig aandacht aan zowel de context 
van toen als die van vandaag. 

Prijs € 14,90 • verschijnt maart 2018

Aan het einde niets meer?
Over verrijzenis en eeuwig leven • 
Gerhard Lohfink

Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is 
ze moe geworden? Hoe kan men vandaag over op-
standingsgeloof en eeuwig leven spreken? Gerhard 
Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema 
van dit boek. Voorstellingen en verwachtingen die 
vandaag bij mensen leven, vormen zijn vertrekpunt. 
Lohfink zoekt antwoorden in de Bijbel, de christelijke 
traditie en het denken van gelovigen van vandaag. 

Prijs € 24,90 • verschijnt mei 2018

Paus Franciscus, het vijfde jaar
Zalig de armen • Christiaan van der Heijden

Paus Franciscus gaat ondanks steeds meer tegen-
wind in de curie onverstoorbaar zijn weg van de 
hoop. Hij laat zich niet van de wijs brengen door pe-
tities en beschuldigingen van ketterij, hij doet wat er 
volgens hem op dit moment gedaan moet worden 
om de Kerk weer relevant te maken voor de we-
reld van vandaag. Daarbij mag hij zich verheugen in 
een wereldwijde populariteit bij gewone gelovigen 
en buitenstaanders, maar stuit hij op steeds meer 
weerstand in eigen kring. Christian van der Heijden 
brengt deze paradox in kaart. 

Prijs € 19,50 • verschijnt maart 2018

God de levende
Edward Schillebeeckx

Edward Schillebeeckx was wereldwijd een van de in-
vloedrijkste theologen van de twintigste eeuw. Zijn 
analyse van de blijvende betekenis van het christelijk 
geloof in een seculiere tijd is hoogst actueel. ‘God 
de levende’ bevat drie teksten over geloof, cultuur 
en politiek, waarvan er een nog niet eerder in het 
Nederlands verscheen. Ingeleid door Stephan van 
Erp, professor fundamentele theologie aan de KU 
Leuven.

Prijs € 15,00 • verschijnt april 2018

God en ik
Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren 
van de Bijbel • Alain Verheij

Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, 
hoop en troost uit de Bijbel. Maar wat bezielt een 
21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in 
verhalen over God? Alain Verheij, theoloog, schrij-
ver en blogger, analyseert onze tijd en ziet hij hoe de 
christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te 
zeggen hebben over de wereld van nu.

Prijs € 18,99 • verschijnt mei 2018

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

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

In 9 stappen naar innerlijke bloei
Met meditaties en oefeningen voor spirituele 
groei • Lisette Thooft

Laat je ideeën over perfectie los en accepteer het im-
perfecte, dan kun je tot bloei komen. Lisette Thooft 
helpt je in negen stappen om het beste uit jezelf te 
halen. Want bloei betekent: het mag er allemaal zijn. 
Perfectie heeft er niets mee te maken. Integendeel: 
het is juist wanneer je je ideeën over perfectie los-
laat en het imperfecte accepteert zoals het is, dat je 
kunt openbloeien. 

Prijs € 18,99 • verschijnt maart 2018

Leven
Over de weg naar geluk, begrip en liefde • 
Thich Nhat Hanh

Met dit boek werpt de auteur nieuw licht op ons 
bestaan, onze relaties en onze verbondenheid met 
de wereld. Zijn zeven meditaties gaan bijvoorbeeld 
over zelfonderzoek en compassie, heilzaam voor ons 
sociale leven.

Prijs € 18,99 • verschijnt maart 2018

Veertigdagentijd & Pasen

Meditatie & Mindfulness

Door het lijden
Meditaties bij de kruisweg • Erik Borgman

Erik Borgman is geboren verteller, gedreven theo-
loog, inspirerende gelovige, dwarse katholiek, ei-
genzinnige onruststoker, hij is het allemaal. Hij zoekt 
Christus op de meest moeilijke momenten en legt 
zo de verbanden naar onze tijd. Dat doet hij in dit 
boekje langs de staties van de kruisweg. Hij maakt 
voelbaar hoe de kruisweg van Christus betekenis 
heeft voor de kruisweg van veel mensen in deze tijd.

Prijs € 12,95

De Kruisweg
14 staties op weg naar Pasen • Agnes Hoffschulte

Met dit boek volgen we Jezus op zijn weg naar het 
kruis. 14 keer staan we stil bij een statie van zijn lij-
densweg. Agnes Hoffschulte schreef bij deze staties 
pastorale teksten die geschikt zijn voor gesprekken 
met ernstig zieke en stervende mensen. De korte 
overwegingen en gebeden vormen een brug van 
ontmoeting tussen leven en naderende dood.

Prijs € 13,99

Op weg naar Pasen 2018 
Een meditatieboekje voor de veertigdagentijd en 
Pasen. Het thema is dit jaar: hoe word je een mens 
van geloof? In dit boekje voor de Veertigdagentijd 
staan we stil bij deze vraag, telkens op een andere 
manier. De meditatiepagina’s en de dagkalender 
volgen de zondaglezingen van de Veertigdagentijd 
en Pasen. 

Prijs € 5,95

Ziekte, Dood & Rouw Een openhartig interview
Paus Franciscus en Dominique Wolton

Een jaar lang heeft paus Franciscus in twaalf ont-
moetingen gesproken met de Franse wetenschap-
per Dominique Wolton. Het waren hele menselijke 
ontmoetingen, warm en hartelijk. De dialoog tussen 
deze twee mensen is buitengewoon en uniek. In alle 
vrijheid worden de grote onderwerpen van onze tijd 
en van de mens aangesneden. Ook vertelt de paus 
in eenvoudige taal zijn visie op de rooms-katholieke 
kerk en de huidige samenleving: het afbreken van 
muren en het bouwen van bruggen. 

Prijs € 19,90 

Mogen we hopen
Nieuw licht op de kracht van verbeelding • Joke 
J. Hermsen

Schrijver en filosoof Joke J. Hermsen bestudeert de 
meest vitale maar ook de minst begrepen menselijke 
drijfveer: hoop. Waarom hopen we? Volgens Herm-
sen omdat we bewuste, in de tijd verzonken wezens 
zijn, die behept zijn met taal en verbeeldingskracht. 
Creativiteit begint met het besef dat er een tijd voor 
ons ligt die nog niet is ingevuld. Maar wat drijft ons 
als de woorden en beelden ontbreken om het nieu-
we te verbeelden?

Prijs € 10,00 • verschijnt maart 2018 

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken 

bestellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Wat maakt het leven de moeite 
waard?
Ouderen aan het woord die permanent van inten-
sieve zorg afhankelijk zijn • Peterjan van der Wal

In dit onderzoek komen mensen met ernstige fysie-
ke beperkingen en mensen met dementie aan het 
woord. Zij vertellen over hun ervaringen en opvat-
tingen over de waarde van hun leven. Anders dan 
de ouderen met een zogenoemd ‘voltooid leven’ zijn 
zij ondanks hun toenemende kwetsbaarheid in staat 
om hun leven als waardevol te ervaren. De auteur 
zet beide levenswijzen naast elkaar en zoekt naar 
een verklaring voor het contrast.

Prijs € 22,50 • verschijnt maart 2018

Als een dierbare depressief is 
Helpen zonder jezelf te verliezen • Huub Buijssen

De auteur legt uit hoe iemand met een depressie 
zich voelt en hoe je als omgeving kan helpen nare 
periodes dragelijker te maken, zonder jezelf hele-
maal weg te cijferen. Nu depressie bespreekbaarder 
geworden is, biedt dit boek je praktische handvatten 
om om te gaan met een dierbare die depressief is.

Prijs € 17,50

Met het einde in gedachten
Ervaringen van een palliatief verpleegkundige • 
Kathryn Mannix

Kathryn Mannix werkt al dertig jaar als palliatief arts 
en heeft in haar loopbaan veel mensen bijgestaan 
in hun laatste levensfase. In dit boek brengt ze haar 
ervaringen samen en deelt ze de mooie, intieme, 
verdrietige, moeilijke en ontroerende momenten 
uit haar dagelijks leven. De lezer zal een groot aan-
tal situaties uit het boek herkennen, en veel mensen 
zullen soortgelijke ervaringen hebben. Het gesprek 
over de dood wordt ermee op gang gebracht. 

Prijs € 19,99 • verschijnt april 2018

Met hoofd en hart
Liefdevolle ervaringen van een verpleegkundige • 
Christie Watson

Na meer dan twintig jaar achter de schermen op alle 
denkbare afdelingen in verschillende ziekenhuizen 
te hebben gewerkt, opent voormalig verpleegkun-
dige Christie Watson de deuren voor ons allemaal. 
Ze leidt ons door ziekenhuisgangen over allerlei af-
delingen, van premature baby’s tot de geriatrische 
afdeling, waar zich de kwetsbaarste mensen van 
onze samenleving bevinden. Een boek over hoop en 
troost, zorgzaamheid en compassie, leven en dood.

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2018

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.

Tien boodschappen van je engelen
Laat je inspireren door de levenslessen van 
engelen • Doreen Virtue

De schrijfster deelt de tien wijze levenslessen die 
zij van de engelen heeft ontvangen met haar lezers. 
Engelen zijn de brug tussen hemel en aarde. Het is 
niet voor niets dat de eigenlijke betekenis van en-
gel ‘boodschapper van God’ is. Engelen kunnen ons 
bereiken en onderwijzen, ongeacht hoe gestrest of 
bang we zijn. Ze zijn op de hoogte van onze vragen 
en problemen en sturen geruststellende en inspire-
rende berichten. 

Prijs € 17,99

Politiek & Samenleving
Een boterham met tevredenheid
Honderd jaar opvoeden in Nederland • Marga 
Schiet

Een heerlijk nostalgisch boek over honderd jaar op-
voeden in Nederland aan de hand van historische 
informatie en veel persoonlijke verhalen.

Prijs € 24,99 • verschijnt april 2018
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klooster wittem

aanraders
Licht in de morgen
Huub Oosterhuis, Ton Schulten

Dit inddrukwekkende boek is het resultaat van een 
samenwerking tussen dichter en theoloog Huub 
Oosterhuis en kunstschilder Ton Schulten. Bij een 
bezoek aan Schultens museum raakte het Ooster-
huis dat de mens afwezig is op de schilderijen. Dit 
inspireerde hem tot een geëngageerd en ontroerend 
verhaal over de vluchteling, de onzichtbare mens in 
de maatschappij. Krachtige taal die versmelt met het 
kleurenpalet van de schilderijen. 

Prijs € 18,99

Eten met Franciscus
Recepten van de paus voor een goed leven • 
Roberto Alborghetti

Een uniek boek over Paus Franciscus’ bijzondere re-
latie met voedsel en eten. Na zijn studie Voedings-
middelentechnologie is Jorge Bergoglio een ander 
pad ingeslagen, maar eten is voor hem nog steeds dé 
manier om relaties te bouwen, om herinneringen en 
cultuur over te dragen en om bewust met de schep-
ping om te gaan. Dit boek is meer dan een verzame-
ling favoriete recepten van Paus Franciscus, het is ook 
het verhaal van zijn leven, zijn memoires en visie. 

Prijs € 20,00 • verschijnt maart 2018

Kloosters in Limburg
Frans Q. Hoebens

Het katholicisme heeft haar sporen nagelaten in het 
Limburgs landschap in de vorm van honderden kerk-
torentjes, abdijen en ook kloosters: een verschei-
denheid en rijkdom van het religieuze leven vanaf de 
middeleeuwen. Dit verhaal begint in het jaar 714 bij 
het oudste klooster van Nederland: de Sint Salvator 
Abdij van Susteren.

Prijs € 34,95 • vanaf 1 mei € 39,95

boekenvenster
voorjaar 2018

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem 
T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Nationale Boekenweek
Van 10 tot 18 maart is de nationale boekenweek. 
Het thema is ‘Natuur’. Natuur is alomvattend, als 
Moeder Natuur is zij de oorsprong van het leven. 
We worden overweldigd door haar grootsheid 
of voelen ons geborgen in haar rust. Jan Terlouw 
schreef het boekenweekessay, getiteld ‘Natuur-
lijk’. Het is een ode aan de natuur en een plei-
dooi voor duurzaamheid. Dit essay kost € 3,50. 
Het boekenweekgeschenk ‘Gezien de feiten’ is 
van bestsellerauteur Griet Op de Beeck. Bij beste-
ding van € 12,50 aan boeken krijgt u het cadeau. 

Boekenweeklezing
Op woensdag 14 maart geeft Marinus van den 
Berg een bijzondere le-
zing. ‘Meegaan tot het 
(on)voltooide einde’ 
is het wel zeer actuele 
thema. Ziekenhuispas-
tor Marinus van den 
Berg deelt met ons zijn 
jarenlange ervaring met 
stervensbegeleiding en 
verwerking van verlies. 
DATUM:  woensdag 14 maart, 20.00 uur
PLAATS:  Kloosterbibliotheek Wittem
KAARTEN:  € 10,00, via de receptie van het 
 klooster: telefoon 043 450 1741 of 
 info@kloosterwittem.nl

Pinksterlezing door 
Erik Borgman
Op zaterdag 19 mei wordt dit jaar de Pinksterle-
zing gegeven door de meest invloedrijke theo-
loog van dit moment, Erik Borgman. Hij gaat op 
zoek naar de kerk buiten de gebaande wegen. 
Velen vragen zich af: wat is de toekomst van de 
kerk, en hoe ziet die er dan uit? Voor Erik Borg-
man is christelijk geloof een voortdurend appèl 
om je denkend en handelend te laten raken en 
vormen door het leven zelf. 
DATUM:  zaterdag 19 mei, 14.00 uur
PLAATS:  Kloosterbibliotheek Wittem
KAARTEN:  € 10,00, via de receptie van het 

klooster: telefoon 043 450 1741 of 
info@kloosterwittem.nl

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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De kracht van het goede
De toekomstvisie van de Dalai Lama • 
Daniel Goleman

Dit is het geestelijk testament van de Dalai Lama die 
bij zijn tachtigste verjaardag (juli 2015) vooruitblikt. 
Daniel Goleman, al ruim dertig jaar bevriend met de 
Dalai Lama, ging met hem in gesprek en tekende uit 
zijn mond een manifest voor de toekomst op. Aan 
de orde komen thema’s als verdeling van rijkdom, 
duurzaamheid, zelfbeheersing, positieve emoties en 
compassie, ook voor mensen die een andere religie 
of ideologie aanhangen.

Prijs € 15,00

Dichtbij het onuitsprekelijke
Veertien dichters over het onzegbare • 
Martien E. Brinkman

De auteur leest gedichten van veertien bekende 
Nederlandse dichters en laat zien hoe breed het pa-
let aan associaties is dat door het onuitsprekelijke 
wordt opgeroepen. Ze dichten over ervaringen en 
gevoelens die voortkomen uit verlangen of gemis 
en vallen terug op uiteenlopende woorden. Menig 
dichter stuit vroeg of laat door een kortstondige 
eenheidservaring op het onuitsprekelijke waarvoor 
hij of zij toch woorden wil vinden. 

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2018

De grote stilte
Roman • John Boyne

1972. De jonge Odran Yates gaat in het klooster, om-
dat zijn moeder hem ervan overtuigd heeft dat het 
priesterschap zijn roeping is. Hij begint vol ambitie 
en hoop aan zijn nieuwe leven, toegewijd aan zijn 
studie en open voor nieuwe vriendschappen. Veer-
tig jaar later staat zijn vertrouwen in de Kerk onder 
grote druk door de vele onthullingen over misbruik.

Prijs € 12,50 

Niets om het hoofd op neer te leggen
De vlucht van de joodse boekverkoopster • 
Françoise Frenkel

In 1921 begint Françoise Frenkel, een jonge Poolse 
vrouw die bezield is door Franse literatuur, een 
boekhandel in Berlijn. Als het werken in Berlijn haar 
onmogelijk wordt gemaakt, vlucht ze naar Parijs, om 
daar opnieuw een boekhandel te beginnen. Tijdens 
de oorlogsjaren moet ze wederom op de vlucht 
en komt ze uiteindelijk in Zwitserland terecht. On-
derweg houdt ze een dagboek bij, dat ze omwerkt 
tot dit boek. Het is het verhaal geworden over een 
vrouw die door middel van haar liefde voor litera-
tuur aan het noodlot weet te ontkomen.

Prijs € 18,99 • verschijnt april 2018

God weer vinden
En waarom je Hem niet hoeft te zoeken • 
Zacharias Heyes

Voor wie op zoek gaat naar God, is het niet zozeer 
de opgave om voortdurend in de zoek-modus te 
gaan, maar om de innerlijke bereidheid te hebben 
om door God gevonden te worden en Hem midden 
tussen de mensen te vinden. De gedachte dat God 
de mensen steeds weer zoekt en vindt, kan en mag 
ontstressen en ontspannen.

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2018

Ik was vreemdeling maar jullie 
hebben mij opgenomen
Omgaan met angst voor de ander • Anselm Grün

Een vraag die velen in de huidige tijd van vluchte-
lingstromen bezighoudt: hoeveel verscheidenheid 
kunnen we aan? Hoeveel vreemdelingen kan een 
samenleving opvangen, zonder haar eigen identiteit 
te verliezen? 
Anselm Grün benadert het thema vreemdelingschap 
vanuit verschillende kanten: historisch, psycholo-
gisch maar ook vanuit het geloof. Daarbij wordt dui-
delijk: een vreemdeling houdt ons een spiegel voor, 
die ons laat inzien dat we zelf ook ‘onbekende’ kan-
ten hebben. 

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2018

Leven en werk van Hildegard van 
Bingen
Hans Wilbrink

Hildegard van Bingen mag, meer dan achthonderd 
jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstel-
ling voor haar persoon en haar werk. Omdat zij zo 
veelzijdig was, komt die aandacht van vele kanten, 
niet alleen van de paus in Rome, kerkhistorici, medi-
evisten en herbaristen, maar zeker ook van degenen 
die zoeken naar zingeving en spiritualiteit. In tal van 
teksten legt Hildegard getuigenis af van haar relatie 
met God, van haar contact met het Levende Licht, 
zoals zij dat noemt. En van daaruit geeft ze ook ant-
woorden op vragen van de zoekende mens van van-
daag.

Prijs € 19,90 • verschijnt maart 2018

De weg tussen angst en verlangen
Franciscus van Assisi in de fresco’s van Giotto • 
Herman Andriessen

De auteur gaat met ons de weg tussen angst en ver-
langen in het licht van de fresco’s uit Assisië, met tek-
sten die hij schreef na langdurig en aandachtig kijken 
naar Giotto’s visie op de spiritualiteit en levensloop 
van Franciscus. Hij nodigt ons uit om de fresco’s van 
Giotto op een nieuwe en directe manier te zien en te 
begrijpen, om zo tot een spirituele interpretatie van 
onze eigen levensloop te komen.

Prijs € 22,90 • verschijnt april 2018

Leed heeft niet het laatste woord
Zonder lijden geen geluk • Klaas-Jan Pos

Lijden hoort bij het leven. We verliezen een geliefde, 
worden ziek, zien dierbaren lijden. Psychiater Klaas-
Jan Pos laat in dit boek zien dat iedere mens over 
de vaardigheden beschikt om met lijden om te gaan. 
Met lijden kan er ook weer vreugde bestaan. Het zijn 
twee kanten van dezelfde medaille.

Prijs € 17,50 • verschijnt maart 2018

Werk als spirituele kans
De waarde van arbeid • Anselm Grün

In de grote hoeveelheid publicaties over kloosterle-
ven is weinig tot niets geschreven over de waarde 
van werk. Voor steeds meer mensen betekent werk 
de zingeving van hun leven. Abt Bernardus Peters 
van trappistenklooster Koningshoeven schreef de 
inleiding bij dit boek van Anselm Grün. Hij vindt het 
van groot belang dat vanuit de regel van Benedictus 
naar de waarde en vrucht van arbeid wordt gekeken. 

Prijs € 19,50 • verschijnt maart 2018

Het begin van de melancholie
Over verdriet, verlangen en werkelijkheid • 
Ben Schomakers

We moeten ons hoofd niet afwenden van ons ver-
driet. Immers, verdriet kan ons inzicht geven in wie 
wij zijn, maar ook in wat een mens is. Verschillende, 
zeer herkenbare facetten van onze omgang met ver-
driet en melancholie komen aan bod: de moeizaam-
heid van de troost, het geheugen van het verlangen, 
het dwepen met het tragische en het vrije-onvrije 
verder leven na het verdriet.

Prijs € 19,99

Sterk door de liefde
Preken die het hart raken • Martin Luther King

Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King leven 
diens charisma en inspiratie onverminderd voort. 
Deze tijd van conflicten en oorlogsdreiging heeft 
dringend behoefte aan leiders die de boodschap 
van King weer in praktijk brengen. Hij predikte een 
geweldloos verzet, veel sterker dan wapens en on-
derdrukking. Een boek nu met zijn bevlogen preken.

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2018

Ladders naar de hemel
101 gebeden voor elke dag • Alfred C. Bronswijk

In deze bundel biedt Alfred C. Bronswijk gebeden 
voor onze dagelijkse gebedsmomenten. Het zijn ge-
beden voor de ochtend en de avond, voor aan tafel 
en voor onderweg, zegenbeden, smeekbeden en 
dankgebeden, gebeden over geloven, leven en ver-
trouwen, enzovoorts. De auteur weet nieuwe en ei-
gentijdse woorden te vinden waar veel mensen dat 
moeilijk vinden.

Prijs € 12,99

Een jaar met Henri Nouwen
Wijsheid en geloof voor elke dag • Henri Nouwen

Een meditatie voor elke dag van het jaar. Dagelijkse 
overpeinzingen over uitdagende thema’s als het ge-
bed, alleen zijn, de stilte... Ze vormen het ‘credo’ van 
Henri Nouwen, een moderne profeet van een au-
thentiek geloof.

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2018

Cadeauboeken & Diversen
Kloosterboekwin-
kel Wittem is niet 
compleet zonder 
de Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot aanbod van eerlijke producten, 
uit vele landen van de wereld. Alle Wereldwin-
kelproducten zijn ingekocht voor een redelijke 
prijs, zodat de maker van de producten een fat-
soenlijk leven kan leiden.

Een omweg waard
Een lees- en kijkgids langs kunstwerken van An-
nemiek Punt • Marinus van den Berg

Marinus van den Berg bezocht twaalf glaskunstwer-
ken van glazenierster Annemiek Punt, verspreid over 
Nederland. Je vindt ze in kerken, maar bijvoorbeeld 
ook op een waterschapskantoor. Niet de kunstzin-
nige kant maar de ervaring en beleving van de glas-
kunst staan centraal én zijn ontmoetingen met men-
sen die een band met de kunstwerken hebben. 

Prijs €17,99 • verschijnt maart 2018

Waarin islam en christendom 
verschillen
Een stap naar dieper inzicht • Hans Stolp

De discussie over de verhouding tussen islam en 
christendom lijkt op een patstelling te zijn uitgelo-
pen. Is het mogelijk die patstelling te overwinnen? 
Dat kan - zegt Hans Stolp - door een dieper inzicht in 
de vraag waar het enerzijds in het christendom, en 
anderzijds in de islam nu eigenlijk om gaat. Beide re-
ligies stammen van aartsvader Abraham of Ibrahim 
af. Maar de islam ziet gehoorzaamheid en overgave 
als erfenis van Ibrahim, terwijl het christendom nu 
juist de stap naar vrijheid en de ontwikkeling van het 
eigen geweten als belangrijkste erfenis van Abraham 
ziet. Willen islam en christendom hun tegenstel-
lingen overwinnen, dan zal het gesprek over deze 
thema’s moeten gaan.

Prijs € 15,00 • verschijnt mei 2018

Speelruimte
Vertrouwen in ouderschap • Lynne Wolbert

Lynne Wolbert geeft een frisse kijk op ouderschap 
en opvoeding. Het gaat haar niet om opvoedtips. Ze 
toont aan dat ook de wetenschap niet de ultieme 
garantie biedt om kinderen te laten floreren. Het 
resultaat van opvoeding is niet maakbaar en risico’s 
zijn onvermijdelijk. Maar in plaats van stress kan dit 
inzicht juist vertrouwen geven.

Prijs € 18,99 • verschijnt mei 2018

De Bokkenrijders
Roversbenden en geheime genootschappen in de 
landen van Overmaas (1730-1774) • Anton Blok

De in geheime genootschappen georganiseerde 
Bokkenrijders richtten zich vooral tegen twee ex-
ponenten van de gevestigde orde: de clerus en de 
boerenstand. Aan de hand van een collectieve bio-
grafie van ruim zeshonderd personen die voor hun 
lidmaatschap van de ‘Berugte Bende’ voor lokale 
rechtbanken moesten verschijnen, laat de auteur 
zien hoe de omvang, samenstelling en structuur van 
de benden nauw samenhingen met de beroepsach-
tergrond van de rovers. Daarnaast komen de mili-
taire geschiedenis en de politieke verbrokkeling van 
het Maasland ter sprake.

Prijs € 29,99 • verschijnt april 2018

Geen weg terug
Leven, verlies en hoop in Syrië • Rania Abouzeid

Een boek over nachtelijke bombardementen en mi-
litaire klopjachten, vreedzame protesten die in ge-
weld eindigen. Rania Abouzeid voert ons mee naar 
haar ontmoetingen met rebellen en ballingen, radi-
cale islamisten en hun slachtoffers. Dit boek biedt 
een helder historisch overzicht van het geweldda-
digste conflict aan het begin van de 21e eeuw.

Prijs € 24,99 • verschijnt maart 2018

SPIRITUALITEIT

Pelgrimage
De mooiste pelgrimroutes in Europa • Derry Brabbs

In dit boek brengt Drabbs de belangrijkste en be-
kendste pelgrimroutes met prachtige foto’s in beeld. 
Daarnaast komen alternatieve routes aan bod, zo-
als de Via Francigena die door Zwitserland en Italië 
naar Rome leidt. Ook pelgrimroutes door Duitsland, 
Frankrijk, Wales en Engeland met hun oude archi-
tectuur en de rustieke landschappen.

Prijs € 39,99



klooster wittem

aanraders
Licht in de morgen
Huub Oosterhuis, Ton Schulten

Dit inddrukwekkende boek is het resultaat van een 
samenwerking tussen dichter en theoloog Huub 
Oosterhuis en kunstschilder Ton Schulten. Bij een 
bezoek aan Schultens museum raakte het Ooster-
huis dat de mens afwezig is op de schilderijen. Dit 
inspireerde hem tot een geëngageerd en ontroerend 
verhaal over de vluchteling, de onzichtbare mens in 
de maatschappij. Krachtige taal die versmelt met het 
kleurenpalet van de schilderijen. 

Prijs € 18,99

Eten met Franciscus
Recepten van de paus voor een goed leven • 
Roberto Alborghetti

Een uniek boek over Paus Franciscus’ bijzondere re-
latie met voedsel en eten. Na zijn studie Voedings-
middelentechnologie is Jorge Bergoglio een ander 
pad ingeslagen, maar eten is voor hem nog steeds dé 
manier om relaties te bouwen, om herinneringen en 
cultuur over te dragen en om bewust met de schep-
ping om te gaan. Dit boek is meer dan een verzame-
ling favoriete recepten van Paus Franciscus, het is ook 
het verhaal van zijn leven, zijn memoires en visie. 

Prijs € 20,00 • verschijnt maart 2018

Kloosters in Limburg
Frans Q. Hoebens

Het katholicisme heeft haar sporen nagelaten in het 
Limburgs landschap in de vorm van honderden kerk-
torentjes, abdijen en ook kloosters: een verschei-
denheid en rijkdom van het religieuze leven vanaf de 
middeleeuwen. Dit verhaal begint in het jaar 714 bij 
het oudste klooster van Nederland: de Sint Salvator 
Abdij van Susteren.

Prijs € 34,95 • vanaf 1 mei € 39,95
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Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem 
T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Nationale Boekenweek
Van 10 tot 18 maart is de nationale boekenweek. 
Het thema is ‘Natuur’. Natuur is alomvattend, als 
Moeder Natuur is zij de oorsprong van het leven. 
We worden overweldigd door haar grootsheid 
of voelen ons geborgen in haar rust. Jan Terlouw 
schreef het boekenweekessay, getiteld ‘Natuur-
lijk’. Het is een ode aan de natuur en een plei-
dooi voor duurzaamheid. Dit essay kost € 3,50. 
Het boekenweekgeschenk ‘Gezien de feiten’ is 
van bestsellerauteur Griet Op de Beeck. Bij beste-
ding van € 12,50 aan boeken krijgt u het cadeau. 

Boekenweeklezing
Op woensdag 14 maart geeft Marinus van den 
Berg een bijzondere le-
zing. ‘Meegaan tot het 
(on)voltooide einde’ 
is het wel zeer actuele 
thema. Ziekenhuispas-
tor Marinus van den 
Berg deelt met ons zijn 
jarenlange ervaring met 
stervensbegeleiding en 
verwerking van verlies. 
DATUM:  woensdag 14 maart, 20.00 uur
PLAATS:  Kloosterbibliotheek Wittem
KAARTEN:  € 10,00, via de receptie van het 
 klooster: telefoon 043 450 1741 of 
 info@kloosterwittem.nl

Pinksterlezing door 
Erik Borgman
Op zaterdag 19 mei wordt dit jaar de Pinksterle-
zing gegeven door de meest invloedrijke theo-
loog van dit moment, Erik Borgman. Hij gaat op 
zoek naar de kerk buiten de gebaande wegen. 
Velen vragen zich af: wat is de toekomst van de 
kerk, en hoe ziet die er dan uit? Voor Erik Borg-
man is christelijk geloof een voortdurend appèl 
om je denkend en handelend te laten raken en 
vormen door het leven zelf. 
DATUM:  zaterdag 19 mei, 14.00 uur
PLAATS:  Kloosterbibliotheek Wittem
KAARTEN:  € 10,00, via de receptie van het 

klooster: telefoon 043 450 1741 of 
info@kloosterwittem.nl

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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De kracht van het goede
De toekomstvisie van de Dalai Lama • 
Daniel Goleman

Dit is het geestelijk testament van de Dalai Lama die 
bij zijn tachtigste verjaardag (juli 2015) vooruitblikt. 
Daniel Goleman, al ruim dertig jaar bevriend met de 
Dalai Lama, ging met hem in gesprek en tekende uit 
zijn mond een manifest voor de toekomst op. Aan 
de orde komen thema’s als verdeling van rijkdom, 
duurzaamheid, zelfbeheersing, positieve emoties en 
compassie, ook voor mensen die een andere religie 
of ideologie aanhangen.

Prijs € 15,00

Dichtbij het onuitsprekelijke
Veertien dichters over het onzegbare • 
Martien E. Brinkman

De auteur leest gedichten van veertien bekende 
Nederlandse dichters en laat zien hoe breed het pa-
let aan associaties is dat door het onuitsprekelijke 
wordt opgeroepen. Ze dichten over ervaringen en 
gevoelens die voortkomen uit verlangen of gemis 
en vallen terug op uiteenlopende woorden. Menig 
dichter stuit vroeg of laat door een kortstondige 
eenheidservaring op het onuitsprekelijke waarvoor 
hij of zij toch woorden wil vinden. 

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2018

De grote stilte
Roman • John Boyne

1972. De jonge Odran Yates gaat in het klooster, om-
dat zijn moeder hem ervan overtuigd heeft dat het 
priesterschap zijn roeping is. Hij begint vol ambitie 
en hoop aan zijn nieuwe leven, toegewijd aan zijn 
studie en open voor nieuwe vriendschappen. Veer-
tig jaar later staat zijn vertrouwen in de Kerk onder 
grote druk door de vele onthullingen over misbruik.

Prijs € 12,50 

Niets om het hoofd op neer te leggen
De vlucht van de joodse boekverkoopster • 
Françoise Frenkel

In 1921 begint Françoise Frenkel, een jonge Poolse 
vrouw die bezield is door Franse literatuur, een 
boekhandel in Berlijn. Als het werken in Berlijn haar 
onmogelijk wordt gemaakt, vlucht ze naar Parijs, om 
daar opnieuw een boekhandel te beginnen. Tijdens 
de oorlogsjaren moet ze wederom op de vlucht 
en komt ze uiteindelijk in Zwitserland terecht. On-
derweg houdt ze een dagboek bij, dat ze omwerkt 
tot dit boek. Het is het verhaal geworden over een 
vrouw die door middel van haar liefde voor litera-
tuur aan het noodlot weet te ontkomen.

Prijs € 18,99 • verschijnt april 2018

God weer vinden
En waarom je Hem niet hoeft te zoeken • 
Zacharias Heyes

Voor wie op zoek gaat naar God, is het niet zozeer 
de opgave om voortdurend in de zoek-modus te 
gaan, maar om de innerlijke bereidheid te hebben 
om door God gevonden te worden en Hem midden 
tussen de mensen te vinden. De gedachte dat God 
de mensen steeds weer zoekt en vindt, kan en mag 
ontstressen en ontspannen.

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2018

Ik was vreemdeling maar jullie 
hebben mij opgenomen
Omgaan met angst voor de ander • Anselm Grün

Een vraag die velen in de huidige tijd van vluchte-
lingstromen bezighoudt: hoeveel verscheidenheid 
kunnen we aan? Hoeveel vreemdelingen kan een 
samenleving opvangen, zonder haar eigen identiteit 
te verliezen? 
Anselm Grün benadert het thema vreemdelingschap 
vanuit verschillende kanten: historisch, psycholo-
gisch maar ook vanuit het geloof. Daarbij wordt dui-
delijk: een vreemdeling houdt ons een spiegel voor, 
die ons laat inzien dat we zelf ook ‘onbekende’ kan-
ten hebben. 

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2018

Leven en werk van Hildegard van 
Bingen
Hans Wilbrink

Hildegard van Bingen mag, meer dan achthonderd 
jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstel-
ling voor haar persoon en haar werk. Omdat zij zo 
veelzijdig was, komt die aandacht van vele kanten, 
niet alleen van de paus in Rome, kerkhistorici, medi-
evisten en herbaristen, maar zeker ook van degenen 
die zoeken naar zingeving en spiritualiteit. In tal van 
teksten legt Hildegard getuigenis af van haar relatie 
met God, van haar contact met het Levende Licht, 
zoals zij dat noemt. En van daaruit geeft ze ook ant-
woorden op vragen van de zoekende mens van van-
daag.

Prijs € 19,90 • verschijnt maart 2018

De weg tussen angst en verlangen
Franciscus van Assisi in de fresco’s van Giotto • 
Herman Andriessen

De auteur gaat met ons de weg tussen angst en ver-
langen in het licht van de fresco’s uit Assisië, met tek-
sten die hij schreef na langdurig en aandachtig kijken 
naar Giotto’s visie op de spiritualiteit en levensloop 
van Franciscus. Hij nodigt ons uit om de fresco’s van 
Giotto op een nieuwe en directe manier te zien en te 
begrijpen, om zo tot een spirituele interpretatie van 
onze eigen levensloop te komen.

Prijs € 22,90 • verschijnt april 2018

Leed heeft niet het laatste woord
Zonder lijden geen geluk • Klaas-Jan Pos

Lijden hoort bij het leven. We verliezen een geliefde, 
worden ziek, zien dierbaren lijden. Psychiater Klaas-
Jan Pos laat in dit boek zien dat iedere mens over 
de vaardigheden beschikt om met lijden om te gaan. 
Met lijden kan er ook weer vreugde bestaan. Het zijn 
twee kanten van dezelfde medaille.

Prijs € 17,50 • verschijnt maart 2018

Werk als spirituele kans
De waarde van arbeid • Anselm Grün

In de grote hoeveelheid publicaties over kloosterle-
ven is weinig tot niets geschreven over de waarde 
van werk. Voor steeds meer mensen betekent werk 
de zingeving van hun leven. Abt Bernardus Peters 
van trappistenklooster Koningshoeven schreef de 
inleiding bij dit boek van Anselm Grün. Hij vindt het 
van groot belang dat vanuit de regel van Benedictus 
naar de waarde en vrucht van arbeid wordt gekeken. 

Prijs € 19,50 • verschijnt maart 2018

Het begin van de melancholie
Over verdriet, verlangen en werkelijkheid • 
Ben Schomakers

We moeten ons hoofd niet afwenden van ons ver-
driet. Immers, verdriet kan ons inzicht geven in wie 
wij zijn, maar ook in wat een mens is. Verschillende, 
zeer herkenbare facetten van onze omgang met ver-
driet en melancholie komen aan bod: de moeizaam-
heid van de troost, het geheugen van het verlangen, 
het dwepen met het tragische en het vrije-onvrije 
verder leven na het verdriet.

Prijs € 19,99

Sterk door de liefde
Preken die het hart raken • Martin Luther King

Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King leven 
diens charisma en inspiratie onverminderd voort. 
Deze tijd van conflicten en oorlogsdreiging heeft 
dringend behoefte aan leiders die de boodschap 
van King weer in praktijk brengen. Hij predikte een 
geweldloos verzet, veel sterker dan wapens en on-
derdrukking. Een boek nu met zijn bevlogen preken.

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2018

Ladders naar de hemel
101 gebeden voor elke dag • Alfred C. Bronswijk

In deze bundel biedt Alfred C. Bronswijk gebeden 
voor onze dagelijkse gebedsmomenten. Het zijn ge-
beden voor de ochtend en de avond, voor aan tafel 
en voor onderweg, zegenbeden, smeekbeden en 
dankgebeden, gebeden over geloven, leven en ver-
trouwen, enzovoorts. De auteur weet nieuwe en ei-
gentijdse woorden te vinden waar veel mensen dat 
moeilijk vinden.

Prijs € 12,99

Een jaar met Henri Nouwen
Wijsheid en geloof voor elke dag • Henri Nouwen

Een meditatie voor elke dag van het jaar. Dagelijkse 
overpeinzingen over uitdagende thema’s als het ge-
bed, alleen zijn, de stilte... Ze vormen het ‘credo’ van 
Henri Nouwen, een moderne profeet van een au-
thentiek geloof.

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2018

Cadeauboeken & Diversen
Kloosterboekwin-
kel Wittem is niet 
compleet zonder 
de Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot aanbod van eerlijke producten, 
uit vele landen van de wereld. Alle Wereldwin-
kelproducten zijn ingekocht voor een redelijke 
prijs, zodat de maker van de producten een fat-
soenlijk leven kan leiden.

Een omweg waard
Een lees- en kijkgids langs kunstwerken van An-
nemiek Punt • Marinus van den Berg

Marinus van den Berg bezocht twaalf glaskunstwer-
ken van glazenierster Annemiek Punt, verspreid over 
Nederland. Je vindt ze in kerken, maar bijvoorbeeld 
ook op een waterschapskantoor. Niet de kunstzin-
nige kant maar de ervaring en beleving van de glas-
kunst staan centraal én zijn ontmoetingen met men-
sen die een band met de kunstwerken hebben. 

Prijs €17,99 • verschijnt maart 2018

Waarin islam en christendom 
verschillen
Een stap naar dieper inzicht • Hans Stolp

De discussie over de verhouding tussen islam en 
christendom lijkt op een patstelling te zijn uitgelo-
pen. Is het mogelijk die patstelling te overwinnen? 
Dat kan - zegt Hans Stolp - door een dieper inzicht in 
de vraag waar het enerzijds in het christendom, en 
anderzijds in de islam nu eigenlijk om gaat. Beide re-
ligies stammen van aartsvader Abraham of Ibrahim 
af. Maar de islam ziet gehoorzaamheid en overgave 
als erfenis van Ibrahim, terwijl het christendom nu 
juist de stap naar vrijheid en de ontwikkeling van het 
eigen geweten als belangrijkste erfenis van Abraham 
ziet. Willen islam en christendom hun tegenstel-
lingen overwinnen, dan zal het gesprek over deze 
thema’s moeten gaan.

Prijs € 15,00 • verschijnt mei 2018

Speelruimte
Vertrouwen in ouderschap • Lynne Wolbert

Lynne Wolbert geeft een frisse kijk op ouderschap 
en opvoeding. Het gaat haar niet om opvoedtips. Ze 
toont aan dat ook de wetenschap niet de ultieme 
garantie biedt om kinderen te laten floreren. Het 
resultaat van opvoeding is niet maakbaar en risico’s 
zijn onvermijdelijk. Maar in plaats van stress kan dit 
inzicht juist vertrouwen geven.

Prijs € 18,99 • verschijnt mei 2018

De Bokkenrijders
Roversbenden en geheime genootschappen in de 
landen van Overmaas (1730-1774) • Anton Blok

De in geheime genootschappen georganiseerde 
Bokkenrijders richtten zich vooral tegen twee ex-
ponenten van de gevestigde orde: de clerus en de 
boerenstand. Aan de hand van een collectieve bio-
grafie van ruim zeshonderd personen die voor hun 
lidmaatschap van de ‘Berugte Bende’ voor lokale 
rechtbanken moesten verschijnen, laat de auteur 
zien hoe de omvang, samenstelling en structuur van 
de benden nauw samenhingen met de beroepsach-
tergrond van de rovers. Daarnaast komen de mili-
taire geschiedenis en de politieke verbrokkeling van 
het Maasland ter sprake.

Prijs € 29,99 • verschijnt april 2018

Geen weg terug
Leven, verlies en hoop in Syrië • Rania Abouzeid

Een boek over nachtelijke bombardementen en mi-
litaire klopjachten, vreedzame protesten die in ge-
weld eindigen. Rania Abouzeid voert ons mee naar 
haar ontmoetingen met rebellen en ballingen, radi-
cale islamisten en hun slachtoffers. Dit boek biedt 
een helder historisch overzicht van het geweldda-
digste conflict aan het begin van de 21e eeuw.

Prijs € 24,99 • verschijnt maart 2018

SPIRITUALITEIT

Pelgrimage
De mooiste pelgrimroutes in Europa • Derry Brabbs

In dit boek brengt Drabbs de belangrijkste en be-
kendste pelgrimroutes met prachtige foto’s in beeld. 
Daarnaast komen alternatieve routes aan bod, zo-
als de Via Francigena die door Zwitserland en Italië 
naar Rome leidt. Ook pelgrimroutes door Duitsland, 
Frankrijk, Wales en Engeland met hun oude archi-
tectuur en de rustieke landschappen.

Prijs € 39,99


