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Wat is heilig?
Inleiding in christelijk leven • Rowan Williams

Theologen, dichters, heiligen en schrijvers onder-
zoekt hij op inhoud, de inhoud van heiligheid. Er is 
een Kracht en een Liefde die in hen leeft. De Bijbel 
wordt gelegd naast de Regel van Benedictus, Teresia 
van Avila, Juliana van Norwich. Daarnaast neemt hij 
de lezer mee in een reflectie over iconen, seksuali-
teit of zonde.

Prijs € 19,90 • verschijnt april 2019

God is jong
Paus Franciscus in gesprek met Thomas Leoncini

Paus Franciscus onderzoekt de betekenis van jon-
geren voor de toekomst van de Katholieke Kerk. Hij 
doet in dit boek een urgente oproep aan gelovigen 
van alle generaties om samen te gaan werken aan 
een betere wereld. In dit bijzondere interview herin-
nert de paus de katholieken van alle generaties hier-
aan: ‘God is jong; Hij is altijd nieuw.’ Voor de vele 
problemen die de Katholieke Kerk en de wereld on-
dervinden heeft Paus Franciscus eigenlijk een een-
voudige oplossing: ‘een revolutie van tederheid’ om 
samen de wereld te hervormen en te herscheppen.

Prijs € 14,90 • verschijnt april 2019

Ik blijf aan je zijde
Stervenden begeleiden, intenser leven • Anselm Grün

Anselm Grün geeft mensen kracht om stervenden 
niet alleen te laten en hen op hun laatste weg te 
begeleiden. Hij toont aan hoe wij onszelf en de ster-
vende medemens op de dood kunnen voorbereiden. 
De begeleiding van stervende mensen behoort tot 
de ervaring van het werkelijke leven. De bewuste 
omgang met de stervende mens maakt het leven 
intensiever.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2019
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Nationale Boekenweek 2019

Van 23 tot en met 31 maart is het de nationale 
Boekenweek. Het thema is dit jaar ‘De moeder 
de vrouw’. Het Boekenweekgeschenk is van de 
hand van Jan Siebelink. U krijgt het cadeau bij 
aankoop van € 12,50 aan Nederlandstalige boe-
ken. Murat Isik, de winnaar van de Libris Litera-
tuurprijs 2018, schreef het Boekenweekessay. 
Het zal voor € 3,75 in de boekwinkel liggen. 

Boekenweeklezing over Rouw
Op donderdag 28 maart geeft rouwtherapeute 
Riet Fiddelaers de boekenweeklezing getiteld 
‘Als de poort van je hart op slot valt’.

Datum:  donderdag 28 maart, 20.00 uur
Plaats:  Kloosterbibliotheek Wittem

Palmzondag: Lezing en Vasten
meditatie met Anselm Grün

Op Palmzondag een lezing en vastenmeditatie, 
door p. Anselm Grün osb samen met Franck Ploum 
n.a.v. hun meditatieve boek ‘Een weg ten leven’.

Datum:  zondag 14 april, 13.00 uur  
Plaats:  Kloosterbibliotheek Wittem

Pinksterlezing 
De jaarlijkse Pinksterlezing wordt gegeven door 
Thomas Quartier osb. Het thema is ‘benedictijn-
se spiritualiteit’.

Datum:  zaterdag 8 juni, 14.00 uur
Plaats:  Klooster Wittem

Voor de bovengenoemde lezingen zijn kaarten à 
€ 10 te bestellen via de receptie van het klooster: 
tel. 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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Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Dicht op de dag
Een keuze uit mijn spiritueel dagboek • Marinus 
van den Berg

In dit persoonlijke boek zoekt Marinus van den Berg 
naar spirituele bronnen die betekenis kunnen geven 
aan ons leven. Wat is in het informatietijdperk echt 
van betekenis? Van den Berg zoekt antwoorden in 
korte, poëtische teksten en in langere prozateksten. 
Hij schrijft op de huid van de dag, maar gaat ook eer-
lijk na wat de actualiteit onderhuids met hem doet. 
Daarbij schenkt hij aandacht aan de christelijke tra-
ditie waarin hijzelf staat. 

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2019

Het spirituele leven
Mystiek voor het dagelijks bestaan • Evelyn 
Underhill

Evelyn Underhill daagt de lezer uit om zijn leven 
in het juiste perspectief te zien: niet als op zichzelf 
staand, maar als onderdeel van het grote geheel van 
het werk van God aan zijn schepping. Ze moedigt de 
lezer aan stappen te zetten op de geestelijke weg. 
Maar welke stap een mens ook zet, het is vruchte-
loos als die niet óók doorwerkt op alle andere lagen 
van het bestaan.

Prijs € 14,99 • verschijnt mei 2019

Samen luisteren in de stilte
Lectio divina, 40 plekken, 40 oefeningen •  
Jos Douma, Anselm Grün e.a.

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al 
sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die 
gepaard gaat met stilte en meditatie. In dit boek 
wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je 
als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om 
zelf aan de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan 
dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos 
Douma, maar ook de monnik Anselm Grün. Het boek 
kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio di-
vina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Prijs € 16,99

Grote theologen over grote 
thema’s
365 keer inspiratie • Jeannette Donkersteeg

In dit boek is een breed scala aan citaten verzameld 
van grote theologen uit de hele geschiedenis van 
het christendom. De citaten zijn ingedeeld in 52 the-
ma’s, waaronder: genieten, lijden, moed, vergeving, 
liturgie, twijfel, gastvrijheid, relaties, stilte en hoop.
Een boek om je elke dag door te laten inspireren.

Prijs € 13,99 • verschijnt april 2019

Een jaar met de woestijnvaders
Beproefde wijsheid • Anselm Grün

In de woorden van de eerste monniken, de Woestijn-
vaders, vindt men een schat aan levenservaring over 
de wijze waarop ze omgingen met emoties als angst, 
woede, afgunst en lusteloosheid. Anselm Grün laat 
in dit boek zien dat ook de huidige mens van deze 
ervaringen en wijsheden kan leren. Hij doet dat door 
365 Woestijnvader-wijsheden, voor elke dag van het 
jaar één, te voorzien van uitleg en voorbeelden uit 
onze tijd.

Prijs € 24,90 • verschijnt maart 2019

Er is meer in ons
Leren van de mystici • Wim Davidse

Mystici van alle tijden en uit alle religies leren ons dat 
God niet buiten ons is, maar in ons. Anders gezegd: 
wij zijn in God. Mystici spreken dan over ‘oerbron-
nen in zichzelf’ of ‘het onuitsprekelijke’. De auteur 
vergelijkt uitspraken over God van moderne mystici 
en teksten uit verschillende mystieke tradities. Ze 
vertonen zoveel overeenkomst dat ze iets lijken te 
zeggen over ons mens-zijn: we zijn geen aparte in-
dividuen, maar we hebben een gemeenschappelijke 
grond, een kern, van waaruit we kunnen leven. 

Prijs € 17,90 • verschijnt maart 2019

Aangeraakt
Mindful met God • Luigi Gioia

In het bidden en in het lezen van de Bijbel word je 
aangeraakt door God en raak je bewust van zijn te-
genwoordigheid. Deze vorm van mindfulness geeft 
een vreugde en vrede die veel verder reikt dan de 
populaire vormen van spiritualiteit in deze tijd. In 
het evangelie van Johannes en in literaire romans en 
toneelstukken toont Gioia plaatsen waar God zich 
laat vinden. En je vervolgens aanraakt met zelfken-
nis en compassie. 

Prijs € 19,99

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.

Spiritualiteit & Zingeving

Missievaders
Een familiegeschiedenis van katholieke wereld-
verbeteraars • Mar Oomen

Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog leverde 
Nederland verhoudingsgewijs de meeste missiona-
rissen ter wereld: priesters, fraters, broeders, zusters 
en leken. De familie van Mar Oomen behoorde tot 
die laatste categorie. Oomens familiegeschiedenis 
vertelt het verhaal van mensen die met de beste be-
doelingen de wereld in trokken om ‘onderontwikkel-
de volken te helpen en te beschaven’ en daarbij in-
gehaald werden door de geschiedenis. Tevens biedt 
‘Missievaders’ een bijzonder perspectief op een on-
derbelichte bladzijde uit de koloniale geschiedenis: 
de hoogtijdagen van de katholieke missie.

Prijs € 21,99 • verschijnt mei 2019

Religieuze kunst en cultuur in 100 
beelden
Heather Thornton McRae

Religie is door de eeuwen heen een goddelijke in-
spiratiebron voor kunstenaars als Picasso, Vincent 
van Gogh, Rembrandt en Jeroen Bosch. Gebouwen, 
schilderijen, boeken, beelden: wereldwijd zijn in-
drukwekkende religieuze kunstwerken te vinden. Elk 
kunstwerk in dit boek krijgt een foto, een toelichten-
de tekst, een quote en gedetailleerde informatie. Dit 
boek legt de symboliek uit en laat zien hoe wonder-
lijk God en mens verbonden zijn.

Prijs € 16,99

Heidense heiligdommen
Zichtbare sporen van een verloren verleden • 
Judith Schuyf

De auteur gidst de lezer van dit boek langs de zicht-
bare overblijfselen van een verloren, heidens ver-
leden. Onze streken kenden in de pre-christelijke 
periode veel heilige bomen, waterbronnen, stenen, 
heuvels en kuilen. Ze verwijzen naar heiligdommen, 
tempels en plaatsen waar recht werd gesproken. 
Judith Schuyf geeft aanwijzingen over de vindplaats 
van deze vaak onopvallende heiligdommen en zet ze 
in hun historische en religieuze context. Het boek is 
rijk geïllustreerd met prachtig fotomateriaal.

Prijs € 22,50 • verschijnt mei 2019

Het ware paradijs
Een zoektocht naar Eden • Tom Buijtendorp

Tom Buijtendorp gaat in dit boek op expeditie naar 
de Tuin van Eden. Al duizenden jaren zijn avonturiers 
en zinzoekers op zoek naar het paradijs. Aan de hand 
van eeuwenoude bronnen en bezoeken ter plaatse 
neemt Buijtendorp de lezer mee op een avontuur-
lijke queeste op drie continenten naar de ligging van 
het paradijs. Tijdens deze reis onderzoekt hij ook de 
betekenis van deze heilige plaats, voor de mens van 
vroeger en nu.

Prijs € 24,99

Weet ik veel
Dagboek van een pleegmoeder • Mirjam 
Oldenhave

Mirjam Oldenhave geeft met dit boek een inkijkje in 
de wereld van het pleegmoederschap. Ze is pleeg-
moeder van de negenjarige Esi, die oorspronkelijk 
uit Ghana komt. Esi blijkt een erg leuk, maar vooral 
ook erg eigenwijs meisje te zijn dat een plek moet 
vinden bij haar nieuwe ouders. In glasheldere taal 
neemt Oldenhave de lezer mee in de wereld van 
pleegouders en pleegkind. 

Prijs € 15,00

Eten met geweten
Verrassende verse vegetarische gerechten voor 
vier seizoenen op een bedje van vegetarische 
filosofie • Hein Stufkens en Arjan Houwaart

Dit boek biedt eenvoudige en smakelijke alterna-
tieven voor de vertrouwde aardappelen-groente-
en-vlees formule. Het laat op speelse wijze zien 
dat de mensheid al eeuwenlang en in alle culturen 
en godsdiensten worstelt met het conflict tussen 
enerzijds het geweten dat om mededogen met de 
dieren vraagt en anderzijds die lekkere trek in een 
biefstukje. Ook omwille van de aarde en de volgende 
generaties is het devies: eten met geweten!

Prijs € 22,50

Eerste hulp bij katholieke begrippen
Eric van den Berg, Frank G. Bosman en Peter van 
Zoest

In dit boek laten de auteurs de lezer kennis maken 
met talrijke begrippen uit de rijke rooms-katholieke 
traditie. Honderden termen uit de traditie van de 
katholieke kerk worden in begrijpelijk Nederlands 
uitgelegd. Onmisbaar voor wie wil ontdekken welke 
bijzondere wereld schuil gaat achter woorden als 
‘absoute’, ‘katafalk’ en ‘transsubstantiatie’.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

De Jodenvervolging in foto’s
Nederland 1940-1945 • René Kok, Erik Somers

Voor het eerst verschijnt met dit fotoboek een vi-
suele geschiedenis van de Jodenvervolging in Ne-
derland, een geschiedenis die diepe sporen heeft 
getrokken in onze samenleving. Circa 250 foto’s in 
zwart/wit met contextinformatie geven een beeld 
van deze periode. 

Prijs € 39,95

Griekse mythen, Romeinse sagen
In woord en beeld • Jo Claes

De Griekse mythen en Romeinse sagen en legenden 
zijn chronologisch gerangschikt. Ze worden telkens 
uitvoerig en overzichtelijk verteld en geïllustreerd 
door prachtige schilderijen, fresco’s, mozaïeken en 
beeldhouwwerken van Botticelli, Rubens, Da Vinci, 
Bernini en vele andere illustere groten. Want ook zij 
vonden hun inspiratie in dit fascinerende verhalen-
goed. De mythologische avonturen worden op die 
manier tastbaar en herkenbaar uitgebeeld.

Prijs € 49,99
Wij verzorgen 

boekendozen en boekentafels 
voor bijv. Eerste Communie, Vormsel 

of andere themabijeenkomsten
voor info: 043 450 2332

De Sterrenwachters
Een boek vol troost, hoop en magie • Thaïs 
Vanderheyden

Sterrenwachters zijn elfjes die hoog in de hemel in 
een wolkenpaleis wonen. Wanneer ze verdrietige 
kindjes zien, duiken ze tussen de wolken door naar 
beneden. Ze luisteren, troosten en vangen traantjes 
in een bokaaltje.

Prijs € 14,95

Kom, geef me een knuffel
Michal Snunit

Dit is een sfeervol prentenboek voor kinderen én vol-
wassenen over knuffeltaal, met prachtige illustraties 
van Esther Leeuwrik. 
De wereld kan koud en kil zijn. Wat kun je soms hun-
keren naar een beetje warmte, een liefdevol gebaar, 
een knuffel. In boek vertelt Michal Snunit waar de 
knuffeltaal vandaan komt, waarbij ze put uit de Jood-
se traditie.

Prijs € 13,50

Jeugd & Jongeren

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.

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

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Zeven dagen per week GEOPEND
van 10:00 tot 16.30 uur (maandag vanaf 12:00 uur)



Over muren heen
Een hoopvolle briefwisseling • Lody van de Kamp 
en Oumaima Al Abdellaoui

Een briefwisseling tussen een rabbijn en een mos-
lima die een boeiende inkijk biedt in twee culturen 
in onze Nederlandse samenleving. Beiden zoeken ze 
naar verbinding, maar schromen niet de scheidslij-
nen aan te geven. Oumaima en Lody komen uit twee 
verschillende werelden. Oumaima is moslima en 
noemt zichzelf een Marokkaanse Nederlander. Lody 
is rabbijn noemt zichzelf een Nederlandse Jood.

Prijs € 14,99

Franciscus van Assisi ontmoet de 
sultan
Vredesmissie in oorlogstijd • Paul Moses

800 jaar geleden zocht Franciscus van Assisi de ont-
moeting met de toenmalige leider van de moslims, 
Sultan Malek al-Kamil. Dat was hoogst ongebrui-
kelijk in een tijd waarin alom werd opgeroepen tot 
onderlinge strijd. Franciscus en de sultan lieten zich 
niet meeslepen door de vijandige en gewelddadige 
houding van hun tijdgenoten en ook niet door al-
lerlei vormen van verdachtmaking en demonisering 
van de tegenstander. Zij zochten de ontmoeting en 
daarin herkenden zij bij elkaar een verlangen naar 
vrede: de innerlijke kracht die hen met elkaar ver-
bond en de vijandige houding deed overstijgen.

Prijs € 24,90

Levensvragen

Wereldreligies

Boekenvenster • voorjaar 2019

Pelgrimage

De kunst van geestelijke begeleiding
Een praktijkboek in ignatiaans perspectief • 
Jos Moons

Geestelijke begeleiding, hoe doe je dat? Auteur Jos 
Moons ziet geestelijke begeleiding als een vaardig-
heid die te leren valt, niet louter als het unieke ta-
lent van enkele uitverkorenen. Hij reikt zes concrete 
handvatten aan die samen een soort programma 
vormen. Ook bespreekt hij een bijzondere vorm van 
geestelijke begeleiding, roepingsbegeleiding.

Prijs € 19,90 • verschijnt maart 2019

Jezus Christus als gids
Geestelijke begeleiding in het Evangelie • 
Frans Jalics

Jezus was een groot meester in het geestelijk bege-
leiden van mensen. Steeds opnieuw riep hij mensen 
op om op weg te gaan en stappen te zetten naar een 
nieuwere en meer verdiepte spirituele weg.
Franz Jalics onderscheidt vier stappen: de harmonie, 
de roeping, de stilte en het zijn. Daarbij worden Bij-
belteksten waarin we Jezus vooral als geestelijk be-
geleider zien optreden op een rij gezet. Jalicks geeft 
uitleg vanuit de achtergrond van deze teksten en 
helpt zowel geestelijk begeleiders als hen die wor-
den begeleid op weg vanuit een stevig houvast.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

De Litanie van Maria
Ik leer van jouw naam • Johanneke Bosman en 
Teunis Hol

De Litanie van Loreto, beter bekend als de Litanie van 
Maria, is een bijzonder gebed. Maria wordt bij 51 na-
men genoemd terwijl steeds haar voorspraak wordt 
gevraagd. Deze 51 titels, aan een in principe gewone 
vrouw gegeven, zijn een rijke bron voor meditatie, 
bezinning en catechese. Ze geven een overzicht van 
oud- en nieuwtestamentische beelden en verhalen 
en daarmee een intrigerend inkijkje in theologische 
reflecties van 21 eeuwen theologie.

Prijs € 19,90 • verschijnt mei 2019

Pastoraat & Catechese

Wandelen naar wijsheid
Lessen voor de pelgrim • Thomas Hontelez

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Pelgri-
meren is de innerlijke en uiterlijke reis laten samen-
vloeien tot een ervaring waarin je dichter tot jezelf 
komt. In dit boek komen die twee reizen samen. Het 
is daarmee een inspiratie voor hen die altijd al eens 
hebben willen lopen, een motivatie voor hen die on-
derweg zijn en een bron van herkenning voor hen 
die reeds op pelgrimage zijn gegaan.

Prijs € 16,99 • verschijnt april 2019

Maria, de moeder van iedereen
Pelgrimsplaatsen in Nederland, België en  
Duitsland • Paul Spapens

Maria is de koningin van de volksdevotie. Mensen 
zoeken haar op in de bedevaartsoorden, eeuwen-
oude plaatsen met een bijzondere devotie tot haar. 
In deze gids zijn tien interessante Mariapelgrims-
plaatsen beschreven. Twee ervan liggen in Duitsland 
(Kevelaer) en België (Scherpenheuvel). De verhalen 
gaan over de geschiedenis, over allerlei bijzonder-
heden en merkwaardigheden en over belang en 
belangstelling tegenwoordig. Voor een aantal Maria-
pelgrimsoorden is een fietsroute opgenomen.

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2019

Ziekte, Dood & Rouw
De heldere eenvoud van dementie
Helpen zonder jezelf te verliezen • Huub Buijssen

De auteur beschrijft in dit boek dementie vanuit de 
beleving van de getroffene. Aan de hand van vele 
voorbeelden schetst hij de wereld van de dierbare 
met dementie en hij reikt de familie tips en prakti-
sche handvatten aan om met diens moeilijke gedrag 
om te gaan.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2019

Vergeten dat ik vergeet
Dementie van binnenuit gedicht • Monique van 
den Berg

Monique van den Berg is werkzaam als arts in een 
verpleeghuis en maakt dementie iedere dag van 
dichtbij mee. In deze dichtbundel heeft zij op prach-
tige wijze vastgelegd hoe dit moet voelen, zowel 
vanuit de patiënten als vanuit de mensen om hen 
heen. Haar woorden zijn herkenbaar, liefdevol, hu-
moristisch en universeel. Ze wil met dit boekje graag 
laten zien dat het mogelijk is om ook anders te kijken 
naar deze ziekte.

Prijs € 15,00 • verschijnt maart 2019

De poort van mijn hart
Over(-)leven in 33 gedichten • Riet Fiddelaers-
Jaspers

In de vijfentwintig jaar die Riet zich reeds inzet voor 
rouw en (traumatisch) verlies, richt de focus van 
haar werk zich steeds meer op Welkom, Overleven 
en Helen. Het is vaak zoeken naar woorden om de 
diepe laag van deze thema’s te kunnen pakken. Riet 
vindt deze woorden vooral voorbij de theorie, in po-
ezie. Ze koos 33 gedichten die haar raakten om te 
delen met haar lezers.

Prijs € 19,95

Woorden schieten tekort
Over dementie: een bijzonder lang afscheid • 
Nicci Gerrard

In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard 
alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de 
maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap 
erover? Hoe ziet het eruit voor een buitenstaander 
en hoe is het om deze ziekte zelf te hebben? Ze kijkt 
onder anderen naar kunst, literatuur en filosofie. 
Want wat betekent het om mens te zijn, om een 
identiteit te hebben, om een zelf te hebben en dat 
vervolgens kwijt te raken?

Prijs € 20,00

Van hart tot hart
Meditaties op weg naar Pasen • Henri Nouwen

Henri Nouwen werkte jarenlang in een Ark-gemeen-
schap in Canada. Pauline Vanier, de moeder van Jean 
Vanier, vroeg hem een klein boekje over het Heilig 
Hart te schrijven. In de oorspronkelijke tekst noemt 
hij het drie gebeden: het zijn eigenlijk prozagebeden 
waarin hij zich rechtstreeks richt tot Jezus, van hart 
tot Hart. Ontroerend en vanuit zijn eigen diepe ge-
loof. Zo neemt Henri Nouwen ons ook nu nog mee in 
de Goede Week op weg naar Pasen.

Prijs € 12,90 • verschijnt mei 2019

Een weg ten leven
Bezinning op de lijdensweg van Jezus • 
Anselm Grün, Franck Ploum

Al eeuwen herkennen mensen in het lijden van Jezus 
hun eigen leven of de levenssituatie van hun volk. Dit 
heeft geleid tot een aantal tradities, waaronder het 
lopen van de kruiswegstaties, stil staan bij de zeven 
laatste woorden en mediteren bij de kruiswonden 
van Jezus. Voor dit boek zijn deze drie tradities bij 
elkaar gebracht en schreven Anselm Grün en Franck 
Ploum ieder 25 bezinnende teksten. Het boek sluit af 
met de verrijzenis, de weg van Jezus is immers een 
weg ten leven.

Prijs € 17,90

Zijn leven gegeven
Dominicaanse preken - Veertigdagentijd en Pasen 
• Jan Groot (red.)

Dominicanen maken veel werk van de verkondiging. 
In dit boek staan preken voor de Veertigdagentijd 
(met o.a. reeksen vanuit Job, Jona en Daniël). Ook 
zijn teksten en gebeden bijeengebracht voor de 
Goede Week en Pasen.
Deze bundel is een handreiking voor ogenblikken al-
leen, óf voor gesprek en viering met anderen samen.

Prijs € 17,90

De zegen van soberheid
God vinden in de veertigdagentijd • Aaron 
Damiani

Voor veel mensen is vasten in de veertigdagentijd 
een leeg ritueel. Maar Aaron Damiani ontdekte dat 
vasten hem dichter bij de opgestane Christus brengt. 
In dit praktische boek schrijft hij over alle aspecten 
rondom de veertigdagentijd, zoals: Welke plek had 
vasten in de eerste christelijke gemeenten? Op 
welke manieren kun je vasten en hoe blijf je gemo-
tiveerd? Hoe geef je de vastentijd vorm in het gezin 
en in de kerk?

Prijs € 17,99

Op weg naar Pasen
Meditatieboekje met dagkalender

In Op weg naar Pasen wordt de lezer via zeven hal-
teplaatsen geleid naar Pasen, het centrale feest van 
het christelijk geloven. De halteplaatsen zijn: Be-
proefd - Verlicht - Geduldig - Teruggevonden - Op-
gericht - Vernederd - Opgewekt. Verhalen, gebeden, 
aanzetten tot meditatie, praktische oefeningen en 
illustraties die op zich al een verhaal vormen.

Prijs € 5,95

BESTEL VIA INTERNET
U kunt de bestelling daarna in de 
winkel ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Denkend aan de dood kom ik tot 
leven
Gedachten over mijn levenseinde • Piet Schelling

‘Ik ga dood.’ Zo opent dit boek. Drie woorden waar-
achter een wereld van gedachten en gevoelens 
schuilgaat. Open en toegankelijk laat de auteur zien 
wat het levenseinde met hem doet. Hij deelt zijn 
gevoelens, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op 
wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en 
afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast 
en troost. Ook vertelt hij hoe hij zich verhoudt tot 
actuele thema’s zoals reanimatie, orgaandonatie, 
euthanasie en voltooid leven.

Prijs € 15,99 • verschijnt maart 2019

Eenzaamheid
Troost door inzicht • Hans Stolp

Hans Stolp belicht in dit boekje zijn bijzondere en 
tegelijkertijd hoopvolle visie op eenzaamheid. Een-
zaamheid kan zwaar drukken op een mens. De eso-
terische of spirituele traditie stelt dat eenzaamheid 
ook gezien kan worden als een noodzakelijke erva-
ring op onze inwijdingsweg en dat wij zonder een-
zaamheid geen geestelijke groei kunnen ervaren. 
Hans Stolp staat stil bij de verschillende aspecten 
van eenzaamheid. 

Prijs € 13,50 • verschijnt april 2019

Omarm jezelf
De weg van angst naar liefde • Ton Roumen

Omarm jezelf als je angstig, onveilig of eenzaam 
bent. Dit antwoord reiken religieuze tradities al eeu-
wenlang aan als een hoopvolle handreiking voor de 
opheffing van lijden en pijn; jezelf omarmen is een 
helend voertuig op de spirituele weg. Zelfliefde is 
beslist geen egoïsme, maar houdt de goede zorg 
voor onszelf in die basis is om liefde te delen. 

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

Angst
Wijsheid om stormen te doorstaan • Thich Nhat 
Hanh

Angst verlamt, en daarom duwen we deze emotie 
het liefst ver weg. Thich Nhat Hanh laat zien dat 
erkenning angst hanteerbaar maakt. Zijn aanpak: 
spoor de oorsprong van deze negatieve emotie op, 
en leer los te laten. Zo kun je alle vormen van angst 
het hoofd bieden, op weg naar bevrijding en geluk. 
Mindfulnessoefeningen helpen daarbij.

Prijs € 17,99 • verschijnt mei 2019

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Veertigdagentijd & Pasen

Bijbel voor kinderen
Marianne Busser en Ron Schröder

Marianne Busser en Ron Schröder willen de eeu-
wenoude verhalen uit de Bijbel over mensen en hun 
verhouding tot God voor jonge kinderen toegankelijk 
maken. In deze uitgebreide kinderbijbel komen alle 
belangrijke kernverhalen uit het Oude en Nieuwe 
Testament aan bod, in heldere en eigentijdse taal.

Prijs € 25,00

Dit is mijn verhaal
Jonge christenen over hun leven en de Bijbel • 
Janneke Stegeman (red.)

Theoloog Janneke Stegeman gaat in gesprek met 
18 jonge christenen uit verschillende stromingen 
en fotograaf Cigdem Yuksel maakt mooie portretten 
van hen. Aan de hand van een Bijbelverhaal vertel-
len deze jongeren over een kantelpunt in hun leven. 
Verhalen vol hoop en inspiratie, geloof en twijfel, 
traditie en moderniteit. 

Prijs € 24,99

Bijbel & Bijbelhandboeken

Zingen van binnenuit
Een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en 
koren • Hein Vrijdag

Deze wegwijzer wil van elk element in een muziek-
stuk laten zien wat het te zeggen heeft: de tekst, 
de melodie, het tempo, het ritme, de harmonie, de 
dynamiek. Koorleden ontdekken betekenissen in de 
tekst, realiseren zich de zeggingskracht van de me-
lodie, ervaren de werking van tempo en ritme. Een 
belangrijke taak van de dirigent is het koor door een 
gezang heen te leiden. Zingen van binnenuit wordt 
zo een ontdekkingstocht. 

Prijs € 29,90 • verschijnt maart 2019

Liedbundel ‘Geprezen o Heer’
32 nieuwe liederen geïnspireerd op het 
Zonnelied • Ton Vandervalk (samenstelling)

Bundel gezangen geïnspireerd op het Zonnelied. De 
liederen zijn geschreven voor mensen die bij elkaar 
komen in de franciscaanse traditie. Naast liederen 
voor de liturgie staan er in de bundel liederen voor 
een pelgrimstocht, een jongerenbijeenkomst, een 
schoolproject. Naast de liedbundel verschijnt er 
ook een koorboek met driestemmige zettingen voor 
sopraan-alt-mannen, en een uitgave met volledige 
partituren.

Prijs € 6,00

Liturgie

De Tempeliers
De opkomst en ondergang van de tempelridders 
• Dan Jones

In de 12e eeuw richtten negen ridders de Orde van 
de Tempeliers op. De broederschap moest de pel-
grims in het Heilige Land beschermen. Verenigd on-
der het rode kruis trokken ze ten strijde in de naam 
van God. In 200 jaar ontwikkelden ze zich van pel-
grims en kruismonniken tot ketters en bankiers. Dan 
Jones vertelt op indrukwekkende en toegankelijke 
wijze over deze grootste religieuze militaire ridder-
orde ooit.

Prijs € 30,00

De Germanen en het christendom
Een bewogen ontmoeting in de 5de-7de eeuw • 
Pierre Trouillez

Een boeiende overgangsperiode van de klassieke 
oudheid naar de middeleeuwen en de ontmoeting 
van de Germaanse wereld en het christendom. 
Trouillez schetst de politieke en historische gevolgen 
van de kerstening en de rol van invloedrijke figuren 
en kerkvaders zoals Wulfila, Leo de Grote, Boëtius 
en Gregorius van Tours.

Prijs € 24,99

KerkgeschiedenisVrijzinnig vieren
Remonstranten en anderen over liturgie, met 
een ruime keuze aan teksten en voorbeelden • 
Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers (red.)

Dit boek biedt nieuwe taal en vormen voor vrijzin-
nige vieringen. Voor de zondagse viering, voor al-
oude rituelen als doop, huwelijk en uitvaart, maar 
ook voor nieuwe rituelen als het begeleiden bij eu-
thanasie. De drie vrijzinnige theologen hebben aan 
collega’s en aan dichters gevraagd om voor nieuwe 
teksten en vormen te zorgen. In deze bundel zijn 
ook achtergrondverhalen geschreven over vrijzin-
nige liturgie. 

Prijs € 23,50 • verschijnt maart 2019

In de ban van Boeddha en 
Brahman
Begrijpen we het oosten wel? • Jan van Eycken

Het hindoeïsme en boeddhisme, bij ons de bekend-
ste oosterse religies, vormen op zich een verzame-
ling van diverse stromingen die zich moeilijk in 
een synthese laten vatten. Westerse uitdrukkingen 
schieten tekort om complexe en vreemde begrippen 
als wedergeboorte, karma, mediatie en leegte cor-
rect weer te geven. Dit boek heldert een aantal mis-
vattingen over het hindoeïsme en boeddhisme op en 
wil het onbegrijpelijke dichterbij brengen. 

Prijs € 24,99 • verschijnt mei 2019



Over muren heen
Een hoopvolle briefwisseling • Lody van de Kamp 
en Oumaima Al Abdellaoui

Een briefwisseling tussen een rabbijn en een mos-
lima die een boeiende inkijk biedt in twee culturen 
in onze Nederlandse samenleving. Beiden zoeken ze 
naar verbinding, maar schromen niet de scheidslij-
nen aan te geven. Oumaima en Lody komen uit twee 
verschillende werelden. Oumaima is moslima en 
noemt zichzelf een Marokkaanse Nederlander. Lody 
is rabbijn noemt zichzelf een Nederlandse Jood.

Prijs € 14,99

Franciscus van Assisi ontmoet de 
sultan
Vredesmissie in oorlogstijd • Paul Moses

800 jaar geleden zocht Franciscus van Assisi de ont-
moeting met de toenmalige leider van de moslims, 
Sultan Malek al-Kamil. Dat was hoogst ongebrui-
kelijk in een tijd waarin alom werd opgeroepen tot 
onderlinge strijd. Franciscus en de sultan lieten zich 
niet meeslepen door de vijandige en gewelddadige 
houding van hun tijdgenoten en ook niet door al-
lerlei vormen van verdachtmaking en demonisering 
van de tegenstander. Zij zochten de ontmoeting en 
daarin herkenden zij bij elkaar een verlangen naar 
vrede: de innerlijke kracht die hen met elkaar ver-
bond en de vijandige houding deed overstijgen.

Prijs € 24,90

Levensvragen

Wereldreligies

Boekenvenster • voorjaar 2019

Pelgrimage

De kunst van geestelijke begeleiding
Een praktijkboek in ignatiaans perspectief • 
Jos Moons

Geestelijke begeleiding, hoe doe je dat? Auteur Jos 
Moons ziet geestelijke begeleiding als een vaardig-
heid die te leren valt, niet louter als het unieke ta-
lent van enkele uitverkorenen. Hij reikt zes concrete 
handvatten aan die samen een soort programma 
vormen. Ook bespreekt hij een bijzondere vorm van 
geestelijke begeleiding, roepingsbegeleiding.

Prijs € 19,90 • verschijnt maart 2019

Jezus Christus als gids
Geestelijke begeleiding in het Evangelie • 
Frans Jalics

Jezus was een groot meester in het geestelijk bege-
leiden van mensen. Steeds opnieuw riep hij mensen 
op om op weg te gaan en stappen te zetten naar een 
nieuwere en meer verdiepte spirituele weg.
Franz Jalics onderscheidt vier stappen: de harmonie, 
de roeping, de stilte en het zijn. Daarbij worden Bij-
belteksten waarin we Jezus vooral als geestelijk be-
geleider zien optreden op een rij gezet. Jalicks geeft 
uitleg vanuit de achtergrond van deze teksten en 
helpt zowel geestelijk begeleiders als hen die wor-
den begeleid op weg vanuit een stevig houvast.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

De Litanie van Maria
Ik leer van jouw naam • Johanneke Bosman en 
Teunis Hol

De Litanie van Loreto, beter bekend als de Litanie van 
Maria, is een bijzonder gebed. Maria wordt bij 51 na-
men genoemd terwijl steeds haar voorspraak wordt 
gevraagd. Deze 51 titels, aan een in principe gewone 
vrouw gegeven, zijn een rijke bron voor meditatie, 
bezinning en catechese. Ze geven een overzicht van 
oud- en nieuwtestamentische beelden en verhalen 
en daarmee een intrigerend inkijkje in theologische 
reflecties van 21 eeuwen theologie.

Prijs € 19,90 • verschijnt mei 2019

Pastoraat & Catechese

Wandelen naar wijsheid
Lessen voor de pelgrim • Thomas Hontelez

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Pelgri-
meren is de innerlijke en uiterlijke reis laten samen-
vloeien tot een ervaring waarin je dichter tot jezelf 
komt. In dit boek komen die twee reizen samen. Het 
is daarmee een inspiratie voor hen die altijd al eens 
hebben willen lopen, een motivatie voor hen die on-
derweg zijn en een bron van herkenning voor hen 
die reeds op pelgrimage zijn gegaan.

Prijs € 16,99 • verschijnt april 2019

Maria, de moeder van iedereen
Pelgrimsplaatsen in Nederland, België en  
Duitsland • Paul Spapens

Maria is de koningin van de volksdevotie. Mensen 
zoeken haar op in de bedevaartsoorden, eeuwen-
oude plaatsen met een bijzondere devotie tot haar. 
In deze gids zijn tien interessante Mariapelgrims-
plaatsen beschreven. Twee ervan liggen in Duitsland 
(Kevelaer) en België (Scherpenheuvel). De verhalen 
gaan over de geschiedenis, over allerlei bijzonder-
heden en merkwaardigheden en over belang en 
belangstelling tegenwoordig. Voor een aantal Maria-
pelgrimsoorden is een fietsroute opgenomen.

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2019

Ziekte, Dood & Rouw
De heldere eenvoud van dementie
Helpen zonder jezelf te verliezen • Huub Buijssen

De auteur beschrijft in dit boek dementie vanuit de 
beleving van de getroffene. Aan de hand van vele 
voorbeelden schetst hij de wereld van de dierbare 
met dementie en hij reikt de familie tips en prakti-
sche handvatten aan om met diens moeilijke gedrag 
om te gaan.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2019

Vergeten dat ik vergeet
Dementie van binnenuit gedicht • Monique van 
den Berg

Monique van den Berg is werkzaam als arts in een 
verpleeghuis en maakt dementie iedere dag van 
dichtbij mee. In deze dichtbundel heeft zij op prach-
tige wijze vastgelegd hoe dit moet voelen, zowel 
vanuit de patiënten als vanuit de mensen om hen 
heen. Haar woorden zijn herkenbaar, liefdevol, hu-
moristisch en universeel. Ze wil met dit boekje graag 
laten zien dat het mogelijk is om ook anders te kijken 
naar deze ziekte.

Prijs € 15,00 • verschijnt maart 2019

De poort van mijn hart
Over(-)leven in 33 gedichten • Riet Fiddelaers-
Jaspers

In de vijfentwintig jaar die Riet zich reeds inzet voor 
rouw en (traumatisch) verlies, richt de focus van 
haar werk zich steeds meer op Welkom, Overleven 
en Helen. Het is vaak zoeken naar woorden om de 
diepe laag van deze thema’s te kunnen pakken. Riet 
vindt deze woorden vooral voorbij de theorie, in po-
ezie. Ze koos 33 gedichten die haar raakten om te 
delen met haar lezers.

Prijs € 19,95

Woorden schieten tekort
Over dementie: een bijzonder lang afscheid • 
Nicci Gerrard

In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard 
alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de 
maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap 
erover? Hoe ziet het eruit voor een buitenstaander 
en hoe is het om deze ziekte zelf te hebben? Ze kijkt 
onder anderen naar kunst, literatuur en filosofie. 
Want wat betekent het om mens te zijn, om een 
identiteit te hebben, om een zelf te hebben en dat 
vervolgens kwijt te raken?

Prijs € 20,00

Van hart tot hart
Meditaties op weg naar Pasen • Henri Nouwen

Henri Nouwen werkte jarenlang in een Ark-gemeen-
schap in Canada. Pauline Vanier, de moeder van Jean 
Vanier, vroeg hem een klein boekje over het Heilig 
Hart te schrijven. In de oorspronkelijke tekst noemt 
hij het drie gebeden: het zijn eigenlijk prozagebeden 
waarin hij zich rechtstreeks richt tot Jezus, van hart 
tot Hart. Ontroerend en vanuit zijn eigen diepe ge-
loof. Zo neemt Henri Nouwen ons ook nu nog mee in 
de Goede Week op weg naar Pasen.

Prijs € 12,90 • verschijnt mei 2019

Een weg ten leven
Bezinning op de lijdensweg van Jezus • 
Anselm Grün, Franck Ploum

Al eeuwen herkennen mensen in het lijden van Jezus 
hun eigen leven of de levenssituatie van hun volk. Dit 
heeft geleid tot een aantal tradities, waaronder het 
lopen van de kruiswegstaties, stil staan bij de zeven 
laatste woorden en mediteren bij de kruiswonden 
van Jezus. Voor dit boek zijn deze drie tradities bij 
elkaar gebracht en schreven Anselm Grün en Franck 
Ploum ieder 25 bezinnende teksten. Het boek sluit af 
met de verrijzenis, de weg van Jezus is immers een 
weg ten leven.

Prijs € 17,90

Zijn leven gegeven
Dominicaanse preken - Veertigdagentijd en Pasen 
• Jan Groot (red.)

Dominicanen maken veel werk van de verkondiging. 
In dit boek staan preken voor de Veertigdagentijd 
(met o.a. reeksen vanuit Job, Jona en Daniël). Ook 
zijn teksten en gebeden bijeengebracht voor de 
Goede Week en Pasen.
Deze bundel is een handreiking voor ogenblikken al-
leen, óf voor gesprek en viering met anderen samen.

Prijs € 17,90

De zegen van soberheid
God vinden in de veertigdagentijd • Aaron 
Damiani

Voor veel mensen is vasten in de veertigdagentijd 
een leeg ritueel. Maar Aaron Damiani ontdekte dat 
vasten hem dichter bij de opgestane Christus brengt. 
In dit praktische boek schrijft hij over alle aspecten 
rondom de veertigdagentijd, zoals: Welke plek had 
vasten in de eerste christelijke gemeenten? Op 
welke manieren kun je vasten en hoe blijf je gemo-
tiveerd? Hoe geef je de vastentijd vorm in het gezin 
en in de kerk?

Prijs € 17,99

Op weg naar Pasen
Meditatieboekje met dagkalender

In Op weg naar Pasen wordt de lezer via zeven hal-
teplaatsen geleid naar Pasen, het centrale feest van 
het christelijk geloven. De halteplaatsen zijn: Be-
proefd - Verlicht - Geduldig - Teruggevonden - Op-
gericht - Vernederd - Opgewekt. Verhalen, gebeden, 
aanzetten tot meditatie, praktische oefeningen en 
illustraties die op zich al een verhaal vormen.

Prijs € 5,95

BESTEL VIA INTERNET
U kunt de bestelling daarna in de 
winkel ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Denkend aan de dood kom ik tot 
leven
Gedachten over mijn levenseinde • Piet Schelling

‘Ik ga dood.’ Zo opent dit boek. Drie woorden waar-
achter een wereld van gedachten en gevoelens 
schuilgaat. Open en toegankelijk laat de auteur zien 
wat het levenseinde met hem doet. Hij deelt zijn 
gevoelens, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op 
wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en 
afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast 
en troost. Ook vertelt hij hoe hij zich verhoudt tot 
actuele thema’s zoals reanimatie, orgaandonatie, 
euthanasie en voltooid leven.

Prijs € 15,99 • verschijnt maart 2019

Eenzaamheid
Troost door inzicht • Hans Stolp

Hans Stolp belicht in dit boekje zijn bijzondere en 
tegelijkertijd hoopvolle visie op eenzaamheid. Een-
zaamheid kan zwaar drukken op een mens. De eso-
terische of spirituele traditie stelt dat eenzaamheid 
ook gezien kan worden als een noodzakelijke erva-
ring op onze inwijdingsweg en dat wij zonder een-
zaamheid geen geestelijke groei kunnen ervaren. 
Hans Stolp staat stil bij de verschillende aspecten 
van eenzaamheid. 

Prijs € 13,50 • verschijnt april 2019

Omarm jezelf
De weg van angst naar liefde • Ton Roumen

Omarm jezelf als je angstig, onveilig of eenzaam 
bent. Dit antwoord reiken religieuze tradities al eeu-
wenlang aan als een hoopvolle handreiking voor de 
opheffing van lijden en pijn; jezelf omarmen is een 
helend voertuig op de spirituele weg. Zelfliefde is 
beslist geen egoïsme, maar houdt de goede zorg 
voor onszelf in die basis is om liefde te delen. 

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

Angst
Wijsheid om stormen te doorstaan • Thich Nhat 
Hanh

Angst verlamt, en daarom duwen we deze emotie 
het liefst ver weg. Thich Nhat Hanh laat zien dat 
erkenning angst hanteerbaar maakt. Zijn aanpak: 
spoor de oorsprong van deze negatieve emotie op, 
en leer los te laten. Zo kun je alle vormen van angst 
het hoofd bieden, op weg naar bevrijding en geluk. 
Mindfulnessoefeningen helpen daarbij.

Prijs € 17,99 • verschijnt mei 2019

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Veertigdagentijd & Pasen

Bijbel voor kinderen
Marianne Busser en Ron Schröder

Marianne Busser en Ron Schröder willen de eeu-
wenoude verhalen uit de Bijbel over mensen en hun 
verhouding tot God voor jonge kinderen toegankelijk 
maken. In deze uitgebreide kinderbijbel komen alle 
belangrijke kernverhalen uit het Oude en Nieuwe 
Testament aan bod, in heldere en eigentijdse taal.

Prijs € 25,00

Dit is mijn verhaal
Jonge christenen over hun leven en de Bijbel • 
Janneke Stegeman (red.)

Theoloog Janneke Stegeman gaat in gesprek met 
18 jonge christenen uit verschillende stromingen 
en fotograaf Cigdem Yuksel maakt mooie portretten 
van hen. Aan de hand van een Bijbelverhaal vertel-
len deze jongeren over een kantelpunt in hun leven. 
Verhalen vol hoop en inspiratie, geloof en twijfel, 
traditie en moderniteit. 

Prijs € 24,99

Bijbel & Bijbelhandboeken

Zingen van binnenuit
Een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en 
koren • Hein Vrijdag

Deze wegwijzer wil van elk element in een muziek-
stuk laten zien wat het te zeggen heeft: de tekst, 
de melodie, het tempo, het ritme, de harmonie, de 
dynamiek. Koorleden ontdekken betekenissen in de 
tekst, realiseren zich de zeggingskracht van de me-
lodie, ervaren de werking van tempo en ritme. Een 
belangrijke taak van de dirigent is het koor door een 
gezang heen te leiden. Zingen van binnenuit wordt 
zo een ontdekkingstocht. 

Prijs € 29,90 • verschijnt maart 2019

Liedbundel ‘Geprezen o Heer’
32 nieuwe liederen geïnspireerd op het 
Zonnelied • Ton Vandervalk (samenstelling)

Bundel gezangen geïnspireerd op het Zonnelied. De 
liederen zijn geschreven voor mensen die bij elkaar 
komen in de franciscaanse traditie. Naast liederen 
voor de liturgie staan er in de bundel liederen voor 
een pelgrimstocht, een jongerenbijeenkomst, een 
schoolproject. Naast de liedbundel verschijnt er 
ook een koorboek met driestemmige zettingen voor 
sopraan-alt-mannen, en een uitgave met volledige 
partituren.

Prijs € 6,00

Liturgie

De Tempeliers
De opkomst en ondergang van de tempelridders 
• Dan Jones

In de 12e eeuw richtten negen ridders de Orde van 
de Tempeliers op. De broederschap moest de pel-
grims in het Heilige Land beschermen. Verenigd on-
der het rode kruis trokken ze ten strijde in de naam 
van God. In 200 jaar ontwikkelden ze zich van pel-
grims en kruismonniken tot ketters en bankiers. Dan 
Jones vertelt op indrukwekkende en toegankelijke 
wijze over deze grootste religieuze militaire ridder-
orde ooit.

Prijs € 30,00

De Germanen en het christendom
Een bewogen ontmoeting in de 5de-7de eeuw • 
Pierre Trouillez

Een boeiende overgangsperiode van de klassieke 
oudheid naar de middeleeuwen en de ontmoeting 
van de Germaanse wereld en het christendom. 
Trouillez schetst de politieke en historische gevolgen 
van de kerstening en de rol van invloedrijke figuren 
en kerkvaders zoals Wulfila, Leo de Grote, Boëtius 
en Gregorius van Tours.

Prijs € 24,99

KerkgeschiedenisVrijzinnig vieren
Remonstranten en anderen over liturgie, met 
een ruime keuze aan teksten en voorbeelden • 
Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers (red.)

Dit boek biedt nieuwe taal en vormen voor vrijzin-
nige vieringen. Voor de zondagse viering, voor al-
oude rituelen als doop, huwelijk en uitvaart, maar 
ook voor nieuwe rituelen als het begeleiden bij eu-
thanasie. De drie vrijzinnige theologen hebben aan 
collega’s en aan dichters gevraagd om voor nieuwe 
teksten en vormen te zorgen. In deze bundel zijn 
ook achtergrondverhalen geschreven over vrijzin-
nige liturgie. 

Prijs € 23,50 • verschijnt maart 2019

In de ban van Boeddha en 
Brahman
Begrijpen we het oosten wel? • Jan van Eycken

Het hindoeïsme en boeddhisme, bij ons de bekend-
ste oosterse religies, vormen op zich een verzame-
ling van diverse stromingen die zich moeilijk in 
een synthese laten vatten. Westerse uitdrukkingen 
schieten tekort om complexe en vreemde begrippen 
als wedergeboorte, karma, mediatie en leegte cor-
rect weer te geven. Dit boek heldert een aantal mis-
vattingen over het hindoeïsme en boeddhisme op en 
wil het onbegrijpelijke dichterbij brengen. 

Prijs € 24,99 • verschijnt mei 2019



Over muren heen
Een hoopvolle briefwisseling • Lody van de Kamp 
en Oumaima Al Abdellaoui

Een briefwisseling tussen een rabbijn en een mos-
lima die een boeiende inkijk biedt in twee culturen 
in onze Nederlandse samenleving. Beiden zoeken ze 
naar verbinding, maar schromen niet de scheidslij-
nen aan te geven. Oumaima en Lody komen uit twee 
verschillende werelden. Oumaima is moslima en 
noemt zichzelf een Marokkaanse Nederlander. Lody 
is rabbijn noemt zichzelf een Nederlandse Jood.

Prijs € 14,99

Franciscus van Assisi ontmoet de 
sultan
Vredesmissie in oorlogstijd • Paul Moses

800 jaar geleden zocht Franciscus van Assisi de ont-
moeting met de toenmalige leider van de moslims, 
Sultan Malek al-Kamil. Dat was hoogst ongebrui-
kelijk in een tijd waarin alom werd opgeroepen tot 
onderlinge strijd. Franciscus en de sultan lieten zich 
niet meeslepen door de vijandige en gewelddadige 
houding van hun tijdgenoten en ook niet door al-
lerlei vormen van verdachtmaking en demonisering 
van de tegenstander. Zij zochten de ontmoeting en 
daarin herkenden zij bij elkaar een verlangen naar 
vrede: de innerlijke kracht die hen met elkaar ver-
bond en de vijandige houding deed overstijgen.

Prijs € 24,90

Levensvragen

Wereldreligies

Boekenvenster • voorjaar 2019

Pelgrimage

De kunst van geestelijke begeleiding
Een praktijkboek in ignatiaans perspectief • 
Jos Moons

Geestelijke begeleiding, hoe doe je dat? Auteur Jos 
Moons ziet geestelijke begeleiding als een vaardig-
heid die te leren valt, niet louter als het unieke ta-
lent van enkele uitverkorenen. Hij reikt zes concrete 
handvatten aan die samen een soort programma 
vormen. Ook bespreekt hij een bijzondere vorm van 
geestelijke begeleiding, roepingsbegeleiding.

Prijs € 19,90 • verschijnt maart 2019

Jezus Christus als gids
Geestelijke begeleiding in het Evangelie • 
Frans Jalics

Jezus was een groot meester in het geestelijk bege-
leiden van mensen. Steeds opnieuw riep hij mensen 
op om op weg te gaan en stappen te zetten naar een 
nieuwere en meer verdiepte spirituele weg.
Franz Jalics onderscheidt vier stappen: de harmonie, 
de roeping, de stilte en het zijn. Daarbij worden Bij-
belteksten waarin we Jezus vooral als geestelijk be-
geleider zien optreden op een rij gezet. Jalicks geeft 
uitleg vanuit de achtergrond van deze teksten en 
helpt zowel geestelijk begeleiders als hen die wor-
den begeleid op weg vanuit een stevig houvast.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

De Litanie van Maria
Ik leer van jouw naam • Johanneke Bosman en 
Teunis Hol

De Litanie van Loreto, beter bekend als de Litanie van 
Maria, is een bijzonder gebed. Maria wordt bij 51 na-
men genoemd terwijl steeds haar voorspraak wordt 
gevraagd. Deze 51 titels, aan een in principe gewone 
vrouw gegeven, zijn een rijke bron voor meditatie, 
bezinning en catechese. Ze geven een overzicht van 
oud- en nieuwtestamentische beelden en verhalen 
en daarmee een intrigerend inkijkje in theologische 
reflecties van 21 eeuwen theologie.

Prijs € 19,90 • verschijnt mei 2019

Pastoraat & Catechese

Wandelen naar wijsheid
Lessen voor de pelgrim • Thomas Hontelez

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Pelgri-
meren is de innerlijke en uiterlijke reis laten samen-
vloeien tot een ervaring waarin je dichter tot jezelf 
komt. In dit boek komen die twee reizen samen. Het 
is daarmee een inspiratie voor hen die altijd al eens 
hebben willen lopen, een motivatie voor hen die on-
derweg zijn en een bron van herkenning voor hen 
die reeds op pelgrimage zijn gegaan.

Prijs € 16,99 • verschijnt april 2019

Maria, de moeder van iedereen
Pelgrimsplaatsen in Nederland, België en  
Duitsland • Paul Spapens

Maria is de koningin van de volksdevotie. Mensen 
zoeken haar op in de bedevaartsoorden, eeuwen-
oude plaatsen met een bijzondere devotie tot haar. 
In deze gids zijn tien interessante Mariapelgrims-
plaatsen beschreven. Twee ervan liggen in Duitsland 
(Kevelaer) en België (Scherpenheuvel). De verhalen 
gaan over de geschiedenis, over allerlei bijzonder-
heden en merkwaardigheden en over belang en 
belangstelling tegenwoordig. Voor een aantal Maria-
pelgrimsoorden is een fietsroute opgenomen.

Prijs € 16,90 • verschijnt maart 2019

Ziekte, Dood & Rouw
De heldere eenvoud van dementie
Helpen zonder jezelf te verliezen • Huub Buijssen

De auteur beschrijft in dit boek dementie vanuit de 
beleving van de getroffene. Aan de hand van vele 
voorbeelden schetst hij de wereld van de dierbare 
met dementie en hij reikt de familie tips en prakti-
sche handvatten aan om met diens moeilijke gedrag 
om te gaan.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2019

Vergeten dat ik vergeet
Dementie van binnenuit gedicht • Monique van 
den Berg

Monique van den Berg is werkzaam als arts in een 
verpleeghuis en maakt dementie iedere dag van 
dichtbij mee. In deze dichtbundel heeft zij op prach-
tige wijze vastgelegd hoe dit moet voelen, zowel 
vanuit de patiënten als vanuit de mensen om hen 
heen. Haar woorden zijn herkenbaar, liefdevol, hu-
moristisch en universeel. Ze wil met dit boekje graag 
laten zien dat het mogelijk is om ook anders te kijken 
naar deze ziekte.

Prijs € 15,00 • verschijnt maart 2019

De poort van mijn hart
Over(-)leven in 33 gedichten • Riet Fiddelaers-
Jaspers

In de vijfentwintig jaar die Riet zich reeds inzet voor 
rouw en (traumatisch) verlies, richt de focus van 
haar werk zich steeds meer op Welkom, Overleven 
en Helen. Het is vaak zoeken naar woorden om de 
diepe laag van deze thema’s te kunnen pakken. Riet 
vindt deze woorden vooral voorbij de theorie, in po-
ezie. Ze koos 33 gedichten die haar raakten om te 
delen met haar lezers.

Prijs € 19,95

Woorden schieten tekort
Over dementie: een bijzonder lang afscheid • 
Nicci Gerrard

In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard 
alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de 
maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap 
erover? Hoe ziet het eruit voor een buitenstaander 
en hoe is het om deze ziekte zelf te hebben? Ze kijkt 
onder anderen naar kunst, literatuur en filosofie. 
Want wat betekent het om mens te zijn, om een 
identiteit te hebben, om een zelf te hebben en dat 
vervolgens kwijt te raken?

Prijs € 20,00

Van hart tot hart
Meditaties op weg naar Pasen • Henri Nouwen

Henri Nouwen werkte jarenlang in een Ark-gemeen-
schap in Canada. Pauline Vanier, de moeder van Jean 
Vanier, vroeg hem een klein boekje over het Heilig 
Hart te schrijven. In de oorspronkelijke tekst noemt 
hij het drie gebeden: het zijn eigenlijk prozagebeden 
waarin hij zich rechtstreeks richt tot Jezus, van hart 
tot Hart. Ontroerend en vanuit zijn eigen diepe ge-
loof. Zo neemt Henri Nouwen ons ook nu nog mee in 
de Goede Week op weg naar Pasen.

Prijs € 12,90 • verschijnt mei 2019

Een weg ten leven
Bezinning op de lijdensweg van Jezus • 
Anselm Grün, Franck Ploum

Al eeuwen herkennen mensen in het lijden van Jezus 
hun eigen leven of de levenssituatie van hun volk. Dit 
heeft geleid tot een aantal tradities, waaronder het 
lopen van de kruiswegstaties, stil staan bij de zeven 
laatste woorden en mediteren bij de kruiswonden 
van Jezus. Voor dit boek zijn deze drie tradities bij 
elkaar gebracht en schreven Anselm Grün en Franck 
Ploum ieder 25 bezinnende teksten. Het boek sluit af 
met de verrijzenis, de weg van Jezus is immers een 
weg ten leven.

Prijs € 17,90

Zijn leven gegeven
Dominicaanse preken - Veertigdagentijd en Pasen 
• Jan Groot (red.)

Dominicanen maken veel werk van de verkondiging. 
In dit boek staan preken voor de Veertigdagentijd 
(met o.a. reeksen vanuit Job, Jona en Daniël). Ook 
zijn teksten en gebeden bijeengebracht voor de 
Goede Week en Pasen.
Deze bundel is een handreiking voor ogenblikken al-
leen, óf voor gesprek en viering met anderen samen.

Prijs € 17,90

De zegen van soberheid
God vinden in de veertigdagentijd • Aaron 
Damiani

Voor veel mensen is vasten in de veertigdagentijd 
een leeg ritueel. Maar Aaron Damiani ontdekte dat 
vasten hem dichter bij de opgestane Christus brengt. 
In dit praktische boek schrijft hij over alle aspecten 
rondom de veertigdagentijd, zoals: Welke plek had 
vasten in de eerste christelijke gemeenten? Op 
welke manieren kun je vasten en hoe blijf je gemo-
tiveerd? Hoe geef je de vastentijd vorm in het gezin 
en in de kerk?

Prijs € 17,99

Op weg naar Pasen
Meditatieboekje met dagkalender

In Op weg naar Pasen wordt de lezer via zeven hal-
teplaatsen geleid naar Pasen, het centrale feest van 
het christelijk geloven. De halteplaatsen zijn: Be-
proefd - Verlicht - Geduldig - Teruggevonden - Op-
gericht - Vernederd - Opgewekt. Verhalen, gebeden, 
aanzetten tot meditatie, praktische oefeningen en 
illustraties die op zich al een verhaal vormen.

Prijs € 5,95

BESTEL VIA INTERNET
U kunt de bestelling daarna in de 
winkel ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Denkend aan de dood kom ik tot 
leven
Gedachten over mijn levenseinde • Piet Schelling

‘Ik ga dood.’ Zo opent dit boek. Drie woorden waar-
achter een wereld van gedachten en gevoelens 
schuilgaat. Open en toegankelijk laat de auteur zien 
wat het levenseinde met hem doet. Hij deelt zijn 
gevoelens, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op 
wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en 
afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast 
en troost. Ook vertelt hij hoe hij zich verhoudt tot 
actuele thema’s zoals reanimatie, orgaandonatie, 
euthanasie en voltooid leven.

Prijs € 15,99 • verschijnt maart 2019

Eenzaamheid
Troost door inzicht • Hans Stolp

Hans Stolp belicht in dit boekje zijn bijzondere en 
tegelijkertijd hoopvolle visie op eenzaamheid. Een-
zaamheid kan zwaar drukken op een mens. De eso-
terische of spirituele traditie stelt dat eenzaamheid 
ook gezien kan worden als een noodzakelijke erva-
ring op onze inwijdingsweg en dat wij zonder een-
zaamheid geen geestelijke groei kunnen ervaren. 
Hans Stolp staat stil bij de verschillende aspecten 
van eenzaamheid. 

Prijs € 13,50 • verschijnt april 2019

Omarm jezelf
De weg van angst naar liefde • Ton Roumen

Omarm jezelf als je angstig, onveilig of eenzaam 
bent. Dit antwoord reiken religieuze tradities al eeu-
wenlang aan als een hoopvolle handreiking voor de 
opheffing van lijden en pijn; jezelf omarmen is een 
helend voertuig op de spirituele weg. Zelfliefde is 
beslist geen egoïsme, maar houdt de goede zorg 
voor onszelf in die basis is om liefde te delen. 

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

Angst
Wijsheid om stormen te doorstaan • Thich Nhat 
Hanh

Angst verlamt, en daarom duwen we deze emotie 
het liefst ver weg. Thich Nhat Hanh laat zien dat 
erkenning angst hanteerbaar maakt. Zijn aanpak: 
spoor de oorsprong van deze negatieve emotie op, 
en leer los te laten. Zo kun je alle vormen van angst 
het hoofd bieden, op weg naar bevrijding en geluk. 
Mindfulnessoefeningen helpen daarbij.

Prijs € 17,99 • verschijnt mei 2019

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Veertigdagentijd & Pasen

Bijbel voor kinderen
Marianne Busser en Ron Schröder

Marianne Busser en Ron Schröder willen de eeu-
wenoude verhalen uit de Bijbel over mensen en hun 
verhouding tot God voor jonge kinderen toegankelijk 
maken. In deze uitgebreide kinderbijbel komen alle 
belangrijke kernverhalen uit het Oude en Nieuwe 
Testament aan bod, in heldere en eigentijdse taal.

Prijs € 25,00

Dit is mijn verhaal
Jonge christenen over hun leven en de Bijbel • 
Janneke Stegeman (red.)

Theoloog Janneke Stegeman gaat in gesprek met 
18 jonge christenen uit verschillende stromingen 
en fotograaf Cigdem Yuksel maakt mooie portretten 
van hen. Aan de hand van een Bijbelverhaal vertel-
len deze jongeren over een kantelpunt in hun leven. 
Verhalen vol hoop en inspiratie, geloof en twijfel, 
traditie en moderniteit. 

Prijs € 24,99

Bijbel & Bijbelhandboeken

Zingen van binnenuit
Een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en 
koren • Hein Vrijdag

Deze wegwijzer wil van elk element in een muziek-
stuk laten zien wat het te zeggen heeft: de tekst, 
de melodie, het tempo, het ritme, de harmonie, de 
dynamiek. Koorleden ontdekken betekenissen in de 
tekst, realiseren zich de zeggingskracht van de me-
lodie, ervaren de werking van tempo en ritme. Een 
belangrijke taak van de dirigent is het koor door een 
gezang heen te leiden. Zingen van binnenuit wordt 
zo een ontdekkingstocht. 

Prijs € 29,90 • verschijnt maart 2019

Liedbundel ‘Geprezen o Heer’
32 nieuwe liederen geïnspireerd op het 
Zonnelied • Ton Vandervalk (samenstelling)

Bundel gezangen geïnspireerd op het Zonnelied. De 
liederen zijn geschreven voor mensen die bij elkaar 
komen in de franciscaanse traditie. Naast liederen 
voor de liturgie staan er in de bundel liederen voor 
een pelgrimstocht, een jongerenbijeenkomst, een 
schoolproject. Naast de liedbundel verschijnt er 
ook een koorboek met driestemmige zettingen voor 
sopraan-alt-mannen, en een uitgave met volledige 
partituren.

Prijs € 6,00

Liturgie

De Tempeliers
De opkomst en ondergang van de tempelridders 
• Dan Jones

In de 12e eeuw richtten negen ridders de Orde van 
de Tempeliers op. De broederschap moest de pel-
grims in het Heilige Land beschermen. Verenigd on-
der het rode kruis trokken ze ten strijde in de naam 
van God. In 200 jaar ontwikkelden ze zich van pel-
grims en kruismonniken tot ketters en bankiers. Dan 
Jones vertelt op indrukwekkende en toegankelijke 
wijze over deze grootste religieuze militaire ridder-
orde ooit.

Prijs € 30,00

De Germanen en het christendom
Een bewogen ontmoeting in de 5de-7de eeuw • 
Pierre Trouillez

Een boeiende overgangsperiode van de klassieke 
oudheid naar de middeleeuwen en de ontmoeting 
van de Germaanse wereld en het christendom. 
Trouillez schetst de politieke en historische gevolgen 
van de kerstening en de rol van invloedrijke figuren 
en kerkvaders zoals Wulfila, Leo de Grote, Boëtius 
en Gregorius van Tours.

Prijs € 24,99

KerkgeschiedenisVrijzinnig vieren
Remonstranten en anderen over liturgie, met 
een ruime keuze aan teksten en voorbeelden • 
Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers (red.)

Dit boek biedt nieuwe taal en vormen voor vrijzin-
nige vieringen. Voor de zondagse viering, voor al-
oude rituelen als doop, huwelijk en uitvaart, maar 
ook voor nieuwe rituelen als het begeleiden bij eu-
thanasie. De drie vrijzinnige theologen hebben aan 
collega’s en aan dichters gevraagd om voor nieuwe 
teksten en vormen te zorgen. In deze bundel zijn 
ook achtergrondverhalen geschreven over vrijzin-
nige liturgie. 

Prijs € 23,50 • verschijnt maart 2019

In de ban van Boeddha en 
Brahman
Begrijpen we het oosten wel? • Jan van Eycken

Het hindoeïsme en boeddhisme, bij ons de bekend-
ste oosterse religies, vormen op zich een verzame-
ling van diverse stromingen die zich moeilijk in 
een synthese laten vatten. Westerse uitdrukkingen 
schieten tekort om complexe en vreemde begrippen 
als wedergeboorte, karma, mediatie en leegte cor-
rect weer te geven. Dit boek heldert een aantal mis-
vattingen over het hindoeïsme en boeddhisme op en 
wil het onbegrijpelijke dichterbij brengen. 

Prijs € 24,99 • verschijnt mei 2019



klooster wittem

aanraders
Wat is heilig?
Inleiding in christelijk leven • Rowan Williams

Theologen, dichters, heiligen en schrijvers onder-
zoekt hij op inhoud, de inhoud van heiligheid. Er is 
een Kracht en een Liefde die in hen leeft. De Bijbel 
wordt gelegd naast de Regel van Benedictus, Teresia 
van Avila, Juliana van Norwich. Daarnaast neemt hij 
de lezer mee in een reflectie over iconen, seksuali-
teit of zonde.

Prijs € 19,90 • verschijnt april 2019

God is jong
Paus Franciscus in gesprek met Thomas Leoncini

Paus Franciscus onderzoekt de betekenis van jon-
geren voor de toekomst van de Katholieke Kerk. Hij 
doet in dit boek een urgente oproep aan gelovigen 
van alle generaties om samen te gaan werken aan 
een betere wereld. In dit bijzondere interview herin-
nert de paus de katholieken van alle generaties hier-
aan: ‘God is jong; Hij is altijd nieuw.’ Voor de vele 
problemen die de Katholieke Kerk en de wereld on-
dervinden heeft Paus Franciscus eigenlijk een een-
voudige oplossing: ‘een revolutie van tederheid’ om 
samen de wereld te hervormen en te herscheppen.

Prijs € 14,90 • verschijnt april 2019

Ik blijf aan je zijde
Stervenden begeleiden, intenser leven • Anselm Grün

Anselm Grün geeft mensen kracht om stervenden 
niet alleen te laten en hen op hun laatste weg te 
begeleiden. Hij toont aan hoe wij onszelf en de ster-
vende medemens op de dood kunnen voorbereiden. 
De begeleiding van stervende mensen behoort tot 
de ervaring van het werkelijke leven. De bewuste 
omgang met de stervende mens maakt het leven 
intensiever.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2019
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Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem 
T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Nationale Boekenweek 2019

Van 23 tot en met 31 maart is het de nationale 
Boekenweek. Het thema is dit jaar ‘De moeder 
de vrouw’. Het Boekenweekgeschenk is van de 
hand van Jan Siebelink. U krijgt het cadeau bij 
aankoop van € 12,50 aan Nederlandstalige boe-
ken. Murat Isik, de winnaar van de Libris Litera-
tuurprijs 2018, schreef het Boekenweekessay. 
Het zal voor € 3,75 in de boekwinkel liggen. 

Boekenweeklezing over Rouw
Op donderdag 28 maart geeft rouwtherapeute 
Riet Fiddelaers de boekenweeklezing getiteld 
‘Als de poort van je hart op slot valt’.

Datum:  donderdag 28 maart, 20.00 uur
Plaats:  Kloosterbibliotheek Wittem

Palmzondag: Lezing en Vasten
meditatie met Anselm Grün

Op Palmzondag een lezing en vastenmeditatie, 
door p. Anselm Grün osb samen met Franck Ploum 
n.a.v. hun meditatieve boek ‘Een weg ten leven’.

Datum:  zondag 14 april, 13.00 uur  
Plaats:  Kloosterbibliotheek Wittem

Pinksterlezing 
De jaarlijkse Pinksterlezing wordt gegeven door 
Thomas Quartier osb. Het thema is ‘benedictijn-
se spiritualiteit’.

Datum:  zaterdag 8 juni, 14.00 uur
Plaats:  Klooster Wittem

Voor de bovengenoemde lezingen zijn kaarten à 
€ 10 te bestellen via de receptie van het klooster: 
tel. 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.

Boekenvenster • voorjaar 2019 prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Dicht op de dag
Een keuze uit mijn spiritueel dagboek • Marinus 
van den Berg

In dit persoonlijke boek zoekt Marinus van den Berg 
naar spirituele bronnen die betekenis kunnen geven 
aan ons leven. Wat is in het informatietijdperk echt 
van betekenis? Van den Berg zoekt antwoorden in 
korte, poëtische teksten en in langere prozateksten. 
Hij schrijft op de huid van de dag, maar gaat ook eer-
lijk na wat de actualiteit onderhuids met hem doet. 
Daarbij schenkt hij aandacht aan de christelijke tra-
ditie waarin hijzelf staat. 

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2019

Het spirituele leven
Mystiek voor het dagelijks bestaan • Evelyn 
Underhill

Evelyn Underhill daagt de lezer uit om zijn leven 
in het juiste perspectief te zien: niet als op zichzelf 
staand, maar als onderdeel van het grote geheel van 
het werk van God aan zijn schepping. Ze moedigt de 
lezer aan stappen te zetten op de geestelijke weg. 
Maar welke stap een mens ook zet, het is vruchte-
loos als die niet óók doorwerkt op alle andere lagen 
van het bestaan.

Prijs € 14,99 • verschijnt mei 2019

Samen luisteren in de stilte
Lectio divina, 40 plekken, 40 oefeningen •  
Jos Douma, Anselm Grün e.a.

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al 
sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die 
gepaard gaat met stilte en meditatie. In dit boek 
wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je 
als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om 
zelf aan de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan 
dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos 
Douma, maar ook de monnik Anselm Grün. Het boek 
kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio di-
vina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Prijs € 16,99

Grote theologen over grote 
thema’s
365 keer inspiratie • Jeannette Donkersteeg

In dit boek is een breed scala aan citaten verzameld 
van grote theologen uit de hele geschiedenis van 
het christendom. De citaten zijn ingedeeld in 52 the-
ma’s, waaronder: genieten, lijden, moed, vergeving, 
liturgie, twijfel, gastvrijheid, relaties, stilte en hoop.
Een boek om je elke dag door te laten inspireren.

Prijs € 13,99 • verschijnt april 2019

Een jaar met de woestijnvaders
Beproefde wijsheid • Anselm Grün

In de woorden van de eerste monniken, de Woestijn-
vaders, vindt men een schat aan levenservaring over 
de wijze waarop ze omgingen met emoties als angst, 
woede, afgunst en lusteloosheid. Anselm Grün laat 
in dit boek zien dat ook de huidige mens van deze 
ervaringen en wijsheden kan leren. Hij doet dat door 
365 Woestijnvader-wijsheden, voor elke dag van het 
jaar één, te voorzien van uitleg en voorbeelden uit 
onze tijd.

Prijs € 24,90 • verschijnt maart 2019

Er is meer in ons
Leren van de mystici • Wim Davidse

Mystici van alle tijden en uit alle religies leren ons dat 
God niet buiten ons is, maar in ons. Anders gezegd: 
wij zijn in God. Mystici spreken dan over ‘oerbron-
nen in zichzelf’ of ‘het onuitsprekelijke’. De auteur 
vergelijkt uitspraken over God van moderne mystici 
en teksten uit verschillende mystieke tradities. Ze 
vertonen zoveel overeenkomst dat ze iets lijken te 
zeggen over ons mens-zijn: we zijn geen aparte in-
dividuen, maar we hebben een gemeenschappelijke 
grond, een kern, van waaruit we kunnen leven. 

Prijs € 17,90 • verschijnt maart 2019

Aangeraakt
Mindful met God • Luigi Gioia

In het bidden en in het lezen van de Bijbel word je 
aangeraakt door God en raak je bewust van zijn te-
genwoordigheid. Deze vorm van mindfulness geeft 
een vreugde en vrede die veel verder reikt dan de 
populaire vormen van spiritualiteit in deze tijd. In 
het evangelie van Johannes en in literaire romans en 
toneelstukken toont Gioia plaatsen waar God zich 
laat vinden. En je vervolgens aanraakt met zelfken-
nis en compassie. 

Prijs € 19,99

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.

Spiritualiteit & Zingeving

Missievaders
Een familiegeschiedenis van katholieke wereld-
verbeteraars • Mar Oomen

Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog leverde 
Nederland verhoudingsgewijs de meeste missiona-
rissen ter wereld: priesters, fraters, broeders, zusters 
en leken. De familie van Mar Oomen behoorde tot 
die laatste categorie. Oomens familiegeschiedenis 
vertelt het verhaal van mensen die met de beste be-
doelingen de wereld in trokken om ‘onderontwikkel-
de volken te helpen en te beschaven’ en daarbij in-
gehaald werden door de geschiedenis. Tevens biedt 
‘Missievaders’ een bijzonder perspectief op een on-
derbelichte bladzijde uit de koloniale geschiedenis: 
de hoogtijdagen van de katholieke missie.

Prijs € 21,99 • verschijnt mei 2019

Religieuze kunst en cultuur in 100 
beelden
Heather Thornton McRae

Religie is door de eeuwen heen een goddelijke in-
spiratiebron voor kunstenaars als Picasso, Vincent 
van Gogh, Rembrandt en Jeroen Bosch. Gebouwen, 
schilderijen, boeken, beelden: wereldwijd zijn in-
drukwekkende religieuze kunstwerken te vinden. Elk 
kunstwerk in dit boek krijgt een foto, een toelichten-
de tekst, een quote en gedetailleerde informatie. Dit 
boek legt de symboliek uit en laat zien hoe wonder-
lijk God en mens verbonden zijn.

Prijs € 16,99

Heidense heiligdommen
Zichtbare sporen van een verloren verleden • 
Judith Schuyf

De auteur gidst de lezer van dit boek langs de zicht-
bare overblijfselen van een verloren, heidens ver-
leden. Onze streken kenden in de pre-christelijke 
periode veel heilige bomen, waterbronnen, stenen, 
heuvels en kuilen. Ze verwijzen naar heiligdommen, 
tempels en plaatsen waar recht werd gesproken. 
Judith Schuyf geeft aanwijzingen over de vindplaats 
van deze vaak onopvallende heiligdommen en zet ze 
in hun historische en religieuze context. Het boek is 
rijk geïllustreerd met prachtig fotomateriaal.

Prijs € 22,50 • verschijnt mei 2019

Het ware paradijs
Een zoektocht naar Eden • Tom Buijtendorp

Tom Buijtendorp gaat in dit boek op expeditie naar 
de Tuin van Eden. Al duizenden jaren zijn avonturiers 
en zinzoekers op zoek naar het paradijs. Aan de hand 
van eeuwenoude bronnen en bezoeken ter plaatse 
neemt Buijtendorp de lezer mee op een avontuur-
lijke queeste op drie continenten naar de ligging van 
het paradijs. Tijdens deze reis onderzoekt hij ook de 
betekenis van deze heilige plaats, voor de mens van 
vroeger en nu.

Prijs € 24,99

Weet ik veel
Dagboek van een pleegmoeder • Mirjam 
Oldenhave

Mirjam Oldenhave geeft met dit boek een inkijkje in 
de wereld van het pleegmoederschap. Ze is pleeg-
moeder van de negenjarige Esi, die oorspronkelijk 
uit Ghana komt. Esi blijkt een erg leuk, maar vooral 
ook erg eigenwijs meisje te zijn dat een plek moet 
vinden bij haar nieuwe ouders. In glasheldere taal 
neemt Oldenhave de lezer mee in de wereld van 
pleegouders en pleegkind. 

Prijs € 15,00

Eten met geweten
Verrassende verse vegetarische gerechten voor 
vier seizoenen op een bedje van vegetarische 
filosofie • Hein Stufkens en Arjan Houwaart

Dit boek biedt eenvoudige en smakelijke alterna-
tieven voor de vertrouwde aardappelen-groente-
en-vlees formule. Het laat op speelse wijze zien 
dat de mensheid al eeuwenlang en in alle culturen 
en godsdiensten worstelt met het conflict tussen 
enerzijds het geweten dat om mededogen met de 
dieren vraagt en anderzijds die lekkere trek in een 
biefstukje. Ook omwille van de aarde en de volgende 
generaties is het devies: eten met geweten!

Prijs € 22,50

Eerste hulp bij katholieke begrippen
Eric van den Berg, Frank G. Bosman en Peter van 
Zoest

In dit boek laten de auteurs de lezer kennis maken 
met talrijke begrippen uit de rijke rooms-katholieke 
traditie. Honderden termen uit de traditie van de 
katholieke kerk worden in begrijpelijk Nederlands 
uitgelegd. Onmisbaar voor wie wil ontdekken welke 
bijzondere wereld schuil gaat achter woorden als 
‘absoute’, ‘katafalk’ en ‘transsubstantiatie’.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

De Jodenvervolging in foto’s
Nederland 1940-1945 • René Kok, Erik Somers

Voor het eerst verschijnt met dit fotoboek een vi-
suele geschiedenis van de Jodenvervolging in Ne-
derland, een geschiedenis die diepe sporen heeft 
getrokken in onze samenleving. Circa 250 foto’s in 
zwart/wit met contextinformatie geven een beeld 
van deze periode. 

Prijs € 39,95

Griekse mythen, Romeinse sagen
In woord en beeld • Jo Claes

De Griekse mythen en Romeinse sagen en legenden 
zijn chronologisch gerangschikt. Ze worden telkens 
uitvoerig en overzichtelijk verteld en geïllustreerd 
door prachtige schilderijen, fresco’s, mozaïeken en 
beeldhouwwerken van Botticelli, Rubens, Da Vinci, 
Bernini en vele andere illustere groten. Want ook zij 
vonden hun inspiratie in dit fascinerende verhalen-
goed. De mythologische avonturen worden op die 
manier tastbaar en herkenbaar uitgebeeld.

Prijs € 49,99
Wij verzorgen 

boekendozen en boekentafels 
voor bijv. Eerste Communie, Vormsel 

of andere themabijeenkomsten
voor info: 043 450 2332

De Sterrenwachters
Een boek vol troost, hoop en magie • Thaïs 
Vanderheyden

Sterrenwachters zijn elfjes die hoog in de hemel in 
een wolkenpaleis wonen. Wanneer ze verdrietige 
kindjes zien, duiken ze tussen de wolken door naar 
beneden. Ze luisteren, troosten en vangen traantjes 
in een bokaaltje.

Prijs € 14,95

Kom, geef me een knuffel
Michal Snunit

Dit is een sfeervol prentenboek voor kinderen én vol-
wassenen over knuffeltaal, met prachtige illustraties 
van Esther Leeuwrik. 
De wereld kan koud en kil zijn. Wat kun je soms hun-
keren naar een beetje warmte, een liefdevol gebaar, 
een knuffel. In boek vertelt Michal Snunit waar de 
knuffeltaal vandaan komt, waarbij ze put uit de Jood-
se traditie.

Prijs € 13,50

Jeugd & Jongeren

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.

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

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Zeven dagen per week GEOPEND
van 10:00 tot 16.30 uur (maandag vanaf 12:00 uur)



klooster wittem

aanraders
Wat is heilig?
Inleiding in christelijk leven • Rowan Williams

Theologen, dichters, heiligen en schrijvers onder-
zoekt hij op inhoud, de inhoud van heiligheid. Er is 
een Kracht en een Liefde die in hen leeft. De Bijbel 
wordt gelegd naast de Regel van Benedictus, Teresia 
van Avila, Juliana van Norwich. Daarnaast neemt hij 
de lezer mee in een reflectie over iconen, seksuali-
teit of zonde.

Prijs € 19,90 • verschijnt april 2019

God is jong
Paus Franciscus in gesprek met Thomas Leoncini

Paus Franciscus onderzoekt de betekenis van jon-
geren voor de toekomst van de Katholieke Kerk. Hij 
doet in dit boek een urgente oproep aan gelovigen 
van alle generaties om samen te gaan werken aan 
een betere wereld. In dit bijzondere interview herin-
nert de paus de katholieken van alle generaties hier-
aan: ‘God is jong; Hij is altijd nieuw.’ Voor de vele 
problemen die de Katholieke Kerk en de wereld on-
dervinden heeft Paus Franciscus eigenlijk een een-
voudige oplossing: ‘een revolutie van tederheid’ om 
samen de wereld te hervormen en te herscheppen.

Prijs € 14,90 • verschijnt april 2019

Ik blijf aan je zijde
Stervenden begeleiden, intenser leven • Anselm Grün

Anselm Grün geeft mensen kracht om stervenden 
niet alleen te laten en hen op hun laatste weg te 
begeleiden. Hij toont aan hoe wij onszelf en de ster-
vende medemens op de dood kunnen voorbereiden. 
De begeleiding van stervende mensen behoort tot 
de ervaring van het werkelijke leven. De bewuste 
omgang met de stervende mens maakt het leven 
intensiever.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2019

boekenvenster
voorjaar 2019

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem 
T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Nationale Boekenweek 2019

Van 23 tot en met 31 maart is het de nationale 
Boekenweek. Het thema is dit jaar ‘De moeder 
de vrouw’. Het Boekenweekgeschenk is van de 
hand van Jan Siebelink. U krijgt het cadeau bij 
aankoop van € 12,50 aan Nederlandstalige boe-
ken. Murat Isik, de winnaar van de Libris Litera-
tuurprijs 2018, schreef het Boekenweekessay. 
Het zal voor € 3,75 in de boekwinkel liggen. 

Boekenweeklezing over Rouw
Op donderdag 28 maart geeft rouwtherapeute 
Riet Fiddelaers de boekenweeklezing getiteld 
‘Als de poort van je hart op slot valt’.

Datum:  donderdag 28 maart, 20.00 uur
Plaats:  Kloosterbibliotheek Wittem

Palmzondag: Lezing en Vasten
meditatie met Anselm Grün

Op Palmzondag een lezing en vastenmeditatie, 
door p. Anselm Grün osb samen met Franck Ploum 
n.a.v. hun meditatieve boek ‘Een weg ten leven’.

Datum:  zondag 14 april, 13.00 uur  
Plaats:  Kloosterbibliotheek Wittem

Pinksterlezing 
De jaarlijkse Pinksterlezing wordt gegeven door 
Thomas Quartier osb. Het thema is ‘benedictijn-
se spiritualiteit’.

Datum:  zaterdag 8 juni, 14.00 uur
Plaats:  Klooster Wittem

Voor de bovengenoemde lezingen zijn kaarten à 
€ 10 te bestellen via de receptie van het klooster: 
tel. 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.

Boekenvenster • voorjaar 2019 prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Dicht op de dag
Een keuze uit mijn spiritueel dagboek • Marinus 
van den Berg

In dit persoonlijke boek zoekt Marinus van den Berg 
naar spirituele bronnen die betekenis kunnen geven 
aan ons leven. Wat is in het informatietijdperk echt 
van betekenis? Van den Berg zoekt antwoorden in 
korte, poëtische teksten en in langere prozateksten. 
Hij schrijft op de huid van de dag, maar gaat ook eer-
lijk na wat de actualiteit onderhuids met hem doet. 
Daarbij schenkt hij aandacht aan de christelijke tra-
ditie waarin hijzelf staat. 

Prijs € 19,99 • verschijnt mei 2019

Het spirituele leven
Mystiek voor het dagelijks bestaan • Evelyn 
Underhill

Evelyn Underhill daagt de lezer uit om zijn leven 
in het juiste perspectief te zien: niet als op zichzelf 
staand, maar als onderdeel van het grote geheel van 
het werk van God aan zijn schepping. Ze moedigt de 
lezer aan stappen te zetten op de geestelijke weg. 
Maar welke stap een mens ook zet, het is vruchte-
loos als die niet óók doorwerkt op alle andere lagen 
van het bestaan.

Prijs € 14,99 • verschijnt mei 2019

Samen luisteren in de stilte
Lectio divina, 40 plekken, 40 oefeningen •  
Jos Douma, Anselm Grün e.a.

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al 
sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die 
gepaard gaat met stilte en meditatie. In dit boek 
wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je 
als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om 
zelf aan de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan 
dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos 
Douma, maar ook de monnik Anselm Grün. Het boek 
kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio di-
vina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Prijs € 16,99

Grote theologen over grote 
thema’s
365 keer inspiratie • Jeannette Donkersteeg

In dit boek is een breed scala aan citaten verzameld 
van grote theologen uit de hele geschiedenis van 
het christendom. De citaten zijn ingedeeld in 52 the-
ma’s, waaronder: genieten, lijden, moed, vergeving, 
liturgie, twijfel, gastvrijheid, relaties, stilte en hoop.
Een boek om je elke dag door te laten inspireren.

Prijs € 13,99 • verschijnt april 2019

Een jaar met de woestijnvaders
Beproefde wijsheid • Anselm Grün

In de woorden van de eerste monniken, de Woestijn-
vaders, vindt men een schat aan levenservaring over 
de wijze waarop ze omgingen met emoties als angst, 
woede, afgunst en lusteloosheid. Anselm Grün laat 
in dit boek zien dat ook de huidige mens van deze 
ervaringen en wijsheden kan leren. Hij doet dat door 
365 Woestijnvader-wijsheden, voor elke dag van het 
jaar één, te voorzien van uitleg en voorbeelden uit 
onze tijd.

Prijs € 24,90 • verschijnt maart 2019

Er is meer in ons
Leren van de mystici • Wim Davidse

Mystici van alle tijden en uit alle religies leren ons dat 
God niet buiten ons is, maar in ons. Anders gezegd: 
wij zijn in God. Mystici spreken dan over ‘oerbron-
nen in zichzelf’ of ‘het onuitsprekelijke’. De auteur 
vergelijkt uitspraken over God van moderne mystici 
en teksten uit verschillende mystieke tradities. Ze 
vertonen zoveel overeenkomst dat ze iets lijken te 
zeggen over ons mens-zijn: we zijn geen aparte in-
dividuen, maar we hebben een gemeenschappelijke 
grond, een kern, van waaruit we kunnen leven. 

Prijs € 17,90 • verschijnt maart 2019

Aangeraakt
Mindful met God • Luigi Gioia

In het bidden en in het lezen van de Bijbel word je 
aangeraakt door God en raak je bewust van zijn te-
genwoordigheid. Deze vorm van mindfulness geeft 
een vreugde en vrede die veel verder reikt dan de 
populaire vormen van spiritualiteit in deze tijd. In 
het evangelie van Johannes en in literaire romans en 
toneelstukken toont Gioia plaatsen waar God zich 
laat vinden. En je vervolgens aanraakt met zelfken-
nis en compassie. 

Prijs € 19,99

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.

Spiritualiteit & Zingeving

Missievaders
Een familiegeschiedenis van katholieke wereld-
verbeteraars • Mar Oomen

Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog leverde 
Nederland verhoudingsgewijs de meeste missiona-
rissen ter wereld: priesters, fraters, broeders, zusters 
en leken. De familie van Mar Oomen behoorde tot 
die laatste categorie. Oomens familiegeschiedenis 
vertelt het verhaal van mensen die met de beste be-
doelingen de wereld in trokken om ‘onderontwikkel-
de volken te helpen en te beschaven’ en daarbij in-
gehaald werden door de geschiedenis. Tevens biedt 
‘Missievaders’ een bijzonder perspectief op een on-
derbelichte bladzijde uit de koloniale geschiedenis: 
de hoogtijdagen van de katholieke missie.

Prijs € 21,99 • verschijnt mei 2019

Religieuze kunst en cultuur in 100 
beelden
Heather Thornton McRae

Religie is door de eeuwen heen een goddelijke in-
spiratiebron voor kunstenaars als Picasso, Vincent 
van Gogh, Rembrandt en Jeroen Bosch. Gebouwen, 
schilderijen, boeken, beelden: wereldwijd zijn in-
drukwekkende religieuze kunstwerken te vinden. Elk 
kunstwerk in dit boek krijgt een foto, een toelichten-
de tekst, een quote en gedetailleerde informatie. Dit 
boek legt de symboliek uit en laat zien hoe wonder-
lijk God en mens verbonden zijn.

Prijs € 16,99

Heidense heiligdommen
Zichtbare sporen van een verloren verleden • 
Judith Schuyf

De auteur gidst de lezer van dit boek langs de zicht-
bare overblijfselen van een verloren, heidens ver-
leden. Onze streken kenden in de pre-christelijke 
periode veel heilige bomen, waterbronnen, stenen, 
heuvels en kuilen. Ze verwijzen naar heiligdommen, 
tempels en plaatsen waar recht werd gesproken. 
Judith Schuyf geeft aanwijzingen over de vindplaats 
van deze vaak onopvallende heiligdommen en zet ze 
in hun historische en religieuze context. Het boek is 
rijk geïllustreerd met prachtig fotomateriaal.

Prijs € 22,50 • verschijnt mei 2019

Het ware paradijs
Een zoektocht naar Eden • Tom Buijtendorp

Tom Buijtendorp gaat in dit boek op expeditie naar 
de Tuin van Eden. Al duizenden jaren zijn avonturiers 
en zinzoekers op zoek naar het paradijs. Aan de hand 
van eeuwenoude bronnen en bezoeken ter plaatse 
neemt Buijtendorp de lezer mee op een avontuur-
lijke queeste op drie continenten naar de ligging van 
het paradijs. Tijdens deze reis onderzoekt hij ook de 
betekenis van deze heilige plaats, voor de mens van 
vroeger en nu.

Prijs € 24,99

Weet ik veel
Dagboek van een pleegmoeder • Mirjam 
Oldenhave

Mirjam Oldenhave geeft met dit boek een inkijkje in 
de wereld van het pleegmoederschap. Ze is pleeg-
moeder van de negenjarige Esi, die oorspronkelijk 
uit Ghana komt. Esi blijkt een erg leuk, maar vooral 
ook erg eigenwijs meisje te zijn dat een plek moet 
vinden bij haar nieuwe ouders. In glasheldere taal 
neemt Oldenhave de lezer mee in de wereld van 
pleegouders en pleegkind. 

Prijs € 15,00

Eten met geweten
Verrassende verse vegetarische gerechten voor 
vier seizoenen op een bedje van vegetarische 
filosofie • Hein Stufkens en Arjan Houwaart

Dit boek biedt eenvoudige en smakelijke alterna-
tieven voor de vertrouwde aardappelen-groente-
en-vlees formule. Het laat op speelse wijze zien 
dat de mensheid al eeuwenlang en in alle culturen 
en godsdiensten worstelt met het conflict tussen 
enerzijds het geweten dat om mededogen met de 
dieren vraagt en anderzijds die lekkere trek in een 
biefstukje. Ook omwille van de aarde en de volgende 
generaties is het devies: eten met geweten!

Prijs € 22,50

Eerste hulp bij katholieke begrippen
Eric van den Berg, Frank G. Bosman en Peter van 
Zoest

In dit boek laten de auteurs de lezer kennis maken 
met talrijke begrippen uit de rijke rooms-katholieke 
traditie. Honderden termen uit de traditie van de 
katholieke kerk worden in begrijpelijk Nederlands 
uitgelegd. Onmisbaar voor wie wil ontdekken welke 
bijzondere wereld schuil gaat achter woorden als 
‘absoute’, ‘katafalk’ en ‘transsubstantiatie’.

Prijs € 16,90 • verschijnt april 2019

De Jodenvervolging in foto’s
Nederland 1940-1945 • René Kok, Erik Somers

Voor het eerst verschijnt met dit fotoboek een vi-
suele geschiedenis van de Jodenvervolging in Ne-
derland, een geschiedenis die diepe sporen heeft 
getrokken in onze samenleving. Circa 250 foto’s in 
zwart/wit met contextinformatie geven een beeld 
van deze periode. 

Prijs € 39,95

Griekse mythen, Romeinse sagen
In woord en beeld • Jo Claes

De Griekse mythen en Romeinse sagen en legenden 
zijn chronologisch gerangschikt. Ze worden telkens 
uitvoerig en overzichtelijk verteld en geïllustreerd 
door prachtige schilderijen, fresco’s, mozaïeken en 
beeldhouwwerken van Botticelli, Rubens, Da Vinci, 
Bernini en vele andere illustere groten. Want ook zij 
vonden hun inspiratie in dit fascinerende verhalen-
goed. De mythologische avonturen worden op die 
manier tastbaar en herkenbaar uitgebeeld.

Prijs € 49,99
Wij verzorgen 

boekendozen en boekentafels 
voor bijv. Eerste Communie, Vormsel 

of andere themabijeenkomsten
voor info: 043 450 2332

De Sterrenwachters
Een boek vol troost, hoop en magie • Thaïs 
Vanderheyden

Sterrenwachters zijn elfjes die hoog in de hemel in 
een wolkenpaleis wonen. Wanneer ze verdrietige 
kindjes zien, duiken ze tussen de wolken door naar 
beneden. Ze luisteren, troosten en vangen traantjes 
in een bokaaltje.

Prijs € 14,95

Kom, geef me een knuffel
Michal Snunit

Dit is een sfeervol prentenboek voor kinderen én vol-
wassenen over knuffeltaal, met prachtige illustraties 
van Esther Leeuwrik. 
De wereld kan koud en kil zijn. Wat kun je soms hun-
keren naar een beetje warmte, een liefdevol gebaar, 
een knuffel. In boek vertelt Michal Snunit waar de 
knuffeltaal vandaan komt, waarbij ze put uit de Jood-
se traditie.

Prijs € 13,50

Jeugd & Jongeren

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.

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

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Zeven dagen per week GEOPEND
van 10:00 tot 16.30 uur (maandag vanaf 12:00 uur)


