Het boek van emoties

spiritualiteit

Gevoelens als bron van levenskracht, energie en
levensvreugde • Anselm Grün
Emoties bepalen ons denken en doen en beïnvloeden onze beslissingen in belangrijke mate. Emoties
zijn echter ook een bron van kracht en voorwaarde
voor een echte ontmoeting met de ander. In dit
boek laat Anselm Grün op inspirerende wijze zien
hoe heel verschillende gevoelens ons levenskracht,
energie en levensvreugde kunnen geven.

Reis van de ziel

Willem Glaudemans
De auteur neemt je mee op reis naar binnen, naar
je ziel. Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en
karaktertrekken in zich die bijdragen aan het geluk
in je eigen leven, maar ook aan de wereld om je
heen. Dat is jouw ‘schat’. Tijdens je leven maak je
een reis. Je ontwikkelt jezelf tijdens die reis en komt
zo steeds dichterbij jezelf, je schat. Willem Glaudemans wil je met dit boekje inspireren om op je
eigen zielereis te gaan.

Prijs € 16,95

Het boek van vergeving

In vier stappen naar harmonie met onszelf en
de ander • Desmond Tutu en Mpho Tutu
Hoe vergeef je degene die jou iets heeft aangedaan? Hoe heel je wat je een ander hebt aangedaan? Hoe vraag je om vergiffenis en hoe vergeef je
uiteindelijk jezelf? Bisschop Desmond Tutu schreef
dit boek samen met zijn dochter Mpho Tutu. Zij
schetsen een viervoudig pad waarin je tot vergeving
kunt komen. In deze vier stappen zul je moeten
toegeven wat je verkeerd hebt gedaan en zul je het
verhaal van je eigen pijn of die van de ander ten
volle moeten uitspreken.

Prijs € 4,95 • verschijnt maart 2014

Het kwaad overwinnen met liefde
en vertrouwen

Anselm Grün
Anselm Grün beschrijft het ontstaan van het kwaad
vanuit filosofisch, theologisch en psychologisch
perspectief. Hij gaat uit van de goedheid van een
mens, maar zonde, schuld en verzoeking liggen
altijd op de loer. Gelukkig is de mens in staat het
kwaad om te vormen tot het goede. Grün schrijft in
vijf stappen hoe dat kan. Zijn sleutelwoorden zijn:
‘vergeving’, ‘liefde’, ‘verzoening’ en ‘heelheid’.
Prijs € 16,95 • verschijnt mei 2014

Thich Nhat Hanh
Aandachtig communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht
spreekt. Daarvoor is het nodig dat je opmerkzaam
bent en bewust ademt. Mindful communiceren
verzacht pijn en lijden; liefde en compassie nemen
toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk op.
Aandachtige communicatie werkt helend in relaties,
op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zó
communiceren draagt bij aan een betere wereld.

Prijs € 10,00

Prijs € 16,95

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie
van producten te koop die bijdragen aan eerlijke handel. Het assortiment bestaat uit voedingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden.

Franciscus van Assisi

Mysticus van nabijheid • André Jansen o.f.m.
Franciscus van Assisi was een heilige, maar goed
geworteld in de aarde. Centraal in Franciscus’ spiritualiteit staat volgens André Jansen de parabel van
de barmhartige Samaritaan. In tegenstelling tot de
priester en de leviet komt die de geslagen reiziger
nabij, wordt hij de ‘naaste’ van die man.
De auteur legt de focus op de mystieke dimensie
van dit ‘naaste worden’ en hij noemt Franciscus
‘een mysticus van nabijheid’.

Prijs € 6,95

Mijn doopboek

Sophie Piper
Dit succesvolle doopboek is nog steeds populair
en daarom opnieuw leverbaar. Aan de hand van
gedichtjes en fragmenten uit de Bijbel vertelt het
boekje over de doop en over het kind van God zijn.

De glorie van het Byzantijnse rijk
en vroege christendom

Henri Nouwen
In dit boek brengt Henri Nouwen al zijn ervaring
samen uit zijn werk in de Ark-gemeenschap, waar
hij o.a. zorgde voor Adam, een mentaal gehandicapte jongen die niet kon spreken. De zorg draagt
een ambiguïteit in zich: het is een geschenk, maar
ook een enorme fysieke en emotionele uitdaging.
Vanuit zijn eigen ervaring ontdekte Henri Nouwen
dat zorgen “een opportuniteit is voor innerlijke
bevrijding en transformatie voor wie zorg draagt en
zorg ontvangt”.

Jiddu Krishnamurti
‘Bevrijd van het bekende’ is een van Krishnamurti’s
meest toegankelijke werken. In dit boek onthult hij
hoe we onszelf radicaal en direct kunnen bevrijden
van de tirannie van het verwachte. Door onszelf
te veranderen kunnen we de structuur van de
samenleving en onze relaties veranderen. De grote
behoefte aan verandering en de erkenning van de
mogelijkheid ervan vormen een essentieel onderdeel van de boodschap van dit boek.

Vragen, vechten & verlangen •
Mgr. Joris Vercammen e.a.
Een eigentijdse handreiking met teksten (Bijbel,
overweging, gebed) en beelden om elke dag van
de Veertigdagentijd een moment van bezinning te
geven op weg naar Pasen.
Dit boekje wil een groeiende groep mensen uit
verschillende kerkelijke stromingen aanspreken die
invulling willen geven aan de vastentijd.
Met begeleidende website waar extra informatie
is te vinden en waar deelnemers hun ervaringen
met vasten en met hun andere goede voornemens
kunnen delen.

Een spiritualiteit van het leven

Een spiritualiteit van de zorg

Bevrijd van het bekende

40 dagen in 2014

Prijs € 9,95

Prijs € 10,00

Prijs € 16,95

Prijs € 75,00 • verschijnt april 2014

Handboek Geestelijk leiderschap

René Erwich, Jan Hoek, Jan Marten Praamsma
Geestelijk leiding geven aan zoekende christenen is
in deze postchristelijke samenleving geen sinecure.
De pastor vormt de schakel tussen de christelijke
traditie enerzijds en het levensverhaal van de pastorant of de christelijke organisatie of gemeenschap
anderzijds. Hij begeleidt christenen om volk van
God te kunnen zijn in deze complexe, snel veranderende tijd. In dit handboek vinden christelijke
leiders de benodigde ondersteuning voor het goed
uitoefenen van hun beroep.
Prijs € 23,50 • verschijnt maart 2014

Eilandgasten – De avondboot –
Laatste seizoen

Boekenvenster • voorjaar 2014

Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen
op dit moment alle Nederlandse titels aan u
leveren of versturen met minimale verzendkosten. Naast ons specialisme, de levensbeschouwelijke en spirituele boeken, kunt u bij ons alle
(ca. 100.000!) Nederlandse boeken bestellen,
zoals literaire romans, hobby- en reisboeken.
U kunt telefonisch, via internet of met de
bestelkaart boeken bestellen.

Eerste Hulp bij Kloosterbezoek

Informatiekit voor kloostergangers •
Jan-Willem Wits
In deze handige informatiegids voor kloostergangers vind je toegankelijk geschreven informatie over
kloosters en kloosterordes, met een beschrijving
van het kloosterleven, het leefritme, de dagindeling, de regels en gebruiken. Van de belangrijkste
kloosters vind je korte monografieën, aangevuld
met interviews. Ook vind je in Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek alles over de rangen en standen en over
de verschillende tradities en ordes (Benedictijnen,
Jezuïeten, Dominicanen, Franciscanen).
Prijs € 14,90 • verschijnt maart 2014

Antony Eastmond
Dit boek neemt de lezer mee door de rijke duizendjarige geschiedenis aan de hand van driehonderd
van de beste kunstwerken. Van het eind van het
Romeinse Rijk tot aan het begin van de Renaissance. Van mozaïeken tot muurschilderingen, van paneelschilderingen tot juwelen, van textiel, munten,
glaswerk tot architectuur: het komt allemaal aan
bod. Alles wordt geplaatst in de sociale, religieuze
en politieke context.

Het leven volgens Oek de Jong

Terug naar een naaktheid • Johan Goud (red.)
“Ik verlang van een roman dat hij door zijn verhaal
en door de kracht van zijn vormgeving, door wat hij
is, terugleidt naar iets dat moeilijk te benoemen is
en dat ik maar een naaktheid noem, een echtheid”,
zei schrijver Oek de Jong ooit over de roman.
Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke
lectuur van zijn werk, waarbij literaire, filosofische
en religieuze aspecten aan de orde komen. Natuurlijk komt ook de schrijver zelf aan het woord.
Prijs € 19,95

Langzaam door de snelle tijd

Kalender voor de vasten- en lijdenstijd •
Anselm Grün en Clemens Bittlinger
Prachtige kalender met 50 stemmingsvolle foto’s in
kleur en verdiepende teksten die de lezer onthaasten, verstillen en inspireren tijdens de vastentijd.
Anselm Grün en Clemens Bittlinger als metgezel op
weg naar Pasen. Gedurende zeven weken leiden ze
de lezer door de veertigdagentijd.
Aan de hand van rustgevende foto’s bieden ze elke
dag een meditatieve verdieping gegroepeerd rond
weekthema’s: stilte, waakzaamheid, vrede, liefde,
uitzicht e.a.
Prijs € 12,50

Gandhi, de biografie

Vonne van der Meer
Bundeling van drie los verschenen romans van
Vonne van der Meer waarin de gasten van het huurhuis ‘Duinroos’ op Vlieland worden gevolgd in hun
vakantieweken. De verbinding tussen de verhalen
wordt gevormd door met name het eilandklimaat
van wind, strand en zeelucht. Tijdens hun verblijf op
het eiland komen de gasten tot inzichten in en soms
belangrijke beslissingen over hun leven.
Prijs € 15,00

Prijs € 18,95

Uitgebreide bestelservice

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2014

Henri Nouwen
Welk levenspad willen wij volgen? Henri Nouwen
nodigt ons uit om na te denken over ons leven op
basis van drie momenten die met elkaar verbonden
zijn: eenzaamheid, gemeenschap en dienstbaarheid. Door stilte en eenzaamheid blijven we in contact met onze eigen identiteit. Door onze relaties
met anderen leren we te vieren en te vergeven.
Gedragen door die relaties kunnen we anderen
helpen en innerlijke rust vinden.

Spreken met liefde, luisteren met
compassie

diversen

De jonge jaren • Ramachandra Guha
Mahatma Gandhi is een van de invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. In het eerste deel
van deze grootse biografie weet historicus Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van
Gandhi’s jeugd in India, zijn studiejaren in Londen
en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en
1915. Deze jaren zouden hem uiteindelijk vormen
tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie.
Prijs € 39,95 • verschijnt april 2014

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

klooster wittem boekenvenster
voorjaar 2014

aanraders

Pinksterlezing Huub Oosterhuis
De traditionele lezing op
Pinksterzaterdag zal dit jaar
worden verzorgd door de
theoloog en dichter Huub
Oosterhuis, die vooral bekend is geworden door zijn
liedteksten.
Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van
vragen. Daarna bestaat de mogelijkheid om boeken
aan te schaffen en te laten signeren.
Het is raadzaam om tijdig een plaats te reserveren.
DATUM		
TIJD & PLAATS
		
		
ENTREE		
RESERVEREN
		

Vriend voor het leven

Huub Oosterhuis
Een verzameling van de mooiste teksten, liederen
en gedichten van Huub Oosterhuis met een sterk
autobiografische inslag. Alle belangrijke thema’s
passeren de revue: zijn godsbeeld, de actuele
betekenis en de historische wortels van diverse
bijbelboeken, zijn geloofsopvattingen en de grote
dichters en denkers die hem inspireerden.
Regelmatig onderbreekt Oosterhuis zijn poëtische
proza voor zijn bekende gedichten en liedteksten.
Prijs € 24,99

zaterdag 7 juni
14.00 - 15.15 uur: lezing in de
Gerarduskapel; daarna signeer
sessie in de Kloosterbibliotheek
€ 7,50 per persoon
info@kloosterwittem.nl
of via 043 450 1741

Onderweg naar Pasen

Meditatieboekje
Een lees- en meditatieboekje voor de veertigdagentijd en de Goede Week. Een boekje om dagelijks
inspiratie uit te halen en cadeau te geven!
Prijs € 4,95

Nationale boekenweek
van 8 tot 16 maart

Het Vaticaan

Alle schilderijen • Anja Grebe
Een uniek overzicht van de monumentale collectie
van het Vaticaan. Niet alleen de schilderingen en
schilderijen van de oude meesters, maar ook meer
dan 300 beelden, kaarten, wandkleden en relikwieën. 180 werken zijn voorzien van extra informatie.

Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 maart is
het weer Boekenweek. Dit jaar is het centrale
thema ‘Reizen’, echte verhalen over reizen tot
de reis die je maakt in je hoofd als je leest. Bij
besteding van € 12,50 aan boeken krijgt u het
Boekenweekgeschenk cadeau, geschreven door
Tommy Wieringa. Hiermee kunt u bovendien
zondag 16 maart gratis met de trein reizen.

Prijs € 55,00 (intekenprijs) • Verschijnt aug. 2014

CD-opnames UTP-koor (1982-1990)

Vier CD’s met liederen voor de Eucharistieviering en
Vesperdienst, psalmen en avondwake en uitvaartliturgie.

Thematafels

Afgestemd op de tijd van het jaar richten we een
speciale thematafel in rond de Eerste Communie.
In onze winkel vindt u een keur aan kinderbijbels.
Ten behoeve van de ouderavonden ter voorbereiding van de Eerste Communie is het mogelijk
een zogeheten boekendoos te lenen.

Prijs per CD €12,50
Prijs per set van vier stuks € 39,90

Openingstijden

Met ingang van dit jaar is de Kloosterboekwinkel zeven dagen per week geopend, dagelijks
van 10.00 tot 16.30 uur, op de maandag vanaf
12.00 uur.
In onze winkel kunt u pinnen en betalen met de
nationale boekenbon en met VVV (Iris)- bon.

Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem

T 043 450 2332
F 043 450 3055

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Openingstijden
zo 10.00 - 16.30 uur
ma 12.00 - 16.30 uur
di 10.00 - 16.30 uur
wo 10.00 - 16.30 uur
do 10.00 - 16.30 uur
vr 10.00 - 16.30 uur
za 10.00 - 16.30 uur

Kinderbijbel: Luister maar

bijbel & liturgie

Arie van der Veer en Ellen Laninga
‘Luister maar’ is een kinderbijbel voor kinderen
vanaf 5 jaar. Arie van der Veer vindt het belangrijk
dat de boodschap van de Bijbel in eenvoudige,
begrijpelijke taal wordt doorgegeven, zowel aan
kinderen als aan grote mensen. In deze kinderbijbel
zoekt hij samen met zijn dochter Ellen Laninga naar
de diepere betekenis van het bijbelwoord, waarin
God mensen aanspreekt. Zo ontdekken ouders en
kinderen samen hoe groot God is.

Bijbelse encyclopedie

Het complete naslagwerk bij de Bijbel •
Drs.H.C. Endedijk (red.) en Drs. S.D. Heij
Geactualiseerde uitgave in paperback van een na
slagwerk dat de weg wijst bij het lezen en begrijpen
van de Bijbel. De inhoud is volledig herzien en
aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.
Nieuwe artikelen besteden aandacht aan de laatste
ontwikkelingen in archeologie en bijbelwetenschap.

Prijs € 29,90 • verschijnt mei 2014

Prijs € 25,00 • verschijnt maart 2014

Allemaal mannen

Eén woord is mij genoeg

20 Bijbelse portretten • Nico ter Linden, Tom Mikkers, Teunard van der Linden, Erik van Halsema
Nederlandse theologen portretteren toegankelijk
en inspirerend 20 mooie, wispelturige, machtige
of wijze mannen uit de Bijbel, onder wie Simson,
Petrus, Pontius Pilatus en Job. Bij iedere bijdrage is
een kunstafbeelding te zien. Met CD.

Gebedsvieringen en gespreksstof voor kleine
groepen • René Hornikx en Lisette Janssen
Steeds meer mensen verzamelen zich in kleine
groepen. Deze groepen zijn heel divers van aard
maar ze hebben één ding gemeen: de deelnemers
willen samen mediteren, zingen, bidden. Samen
wordt aan de hand van Bijbelverhalen, mystieke
teksten of actuele thema’s gezocht naar wat hen
met elkaar verbindt en wat hen inspireert.
Als een hulpmiddel in hun zoeken is dit boek bedoeld. Het bevat een bundeling van korte thematische gebedsvieringen die tevens stof aanreiken
voor gesprek in de zoektocht naar zin en samenhang.

Prijs € 15,95 • verschijnt april 2014

meditatie & mindfulness
De stem van de stilte

Bloemlezing met inspirerende teksten over de
stilte • Tom Zwaenepoel
“Stilte is geen doel op zich”, zegt psychiater Dirk De
Wachter. “Maar het is wel een noodzakelijke basis
om contact te maken met jezelf en anderen.” Deze
rijke bloemlezing toont aan hoe de stilte op alle
momenten van het leven een onmisbaar basisingrediënt is. Stilte onder woorden brengen lijkt een
paradox. En toch slagen sommige fijne geesten erin
om haar op een rake manier te typeren.

Prijs € 19,95 • verschijnt maart 2014

Hartelijk gepresenteerd

Handboek om geloofwaardig te (s)preken •
Paulien Vervoorn
Spreken, hoe doe je dat op een geloofwaardige
manier? Hoe bereid je je voor, hoe zet je het verhaal op en hoe breng je het? Het is vergelijkbaar
met het bouwen van een huis. Maar meer dan dat,
je bent met je hele hart present en bouwt aan het
Koninkrijk van God.

Prijs € 14,99 • verschijnt maart 2014

De helende kracht van meditatie

Andy Fraser (red.)
Meditatie heeft een krachtig effect op ons lichaam
en ons brein. Studies tonen aan dat regelmatig mediteren onder meer leidt tot een verhoogd gevoel
van welzijn, een betere focus en meer veerkracht.
Experts uit verschillende vakgebieden (boeddhisme,
mindfulness, maar ook klassieke geneeskunde en
gezondheidszorg in het algemeen) beschrijven
hoe meditatie een meerwaarde kan zijn in hun
werkveld.

Prijs € 10,95 • verschijnt april 2014

Steeds weer zoeken mijn ogen
naar U

De psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis
en kerk • Roel A. Bosch
De een kent de psalmen vooral uit de calvinistische
traditie. De ander geniet van de gregoriaanse vorm,
verstild, in kloosters en oude kerken. Taizé heeft
met ‘Bless the Lord’ velen voor de psalmen ingenomen, net zoals de ‘lichtere’ vorm van Psalmen
voor Nu weer anderen heeft geraakt. Wie bij een
uitvaart ‘De Heer is mijn herder’ zingt, sluit aan bij
de gezangentraditie uit Nederland.
De antwoordpsalm, het kernvers, regelmatig herhaald, de antifoon… Over dit alles en meer gaat dit
aanstekelijke boek.

Prijs € 24,99 • verschijnt maart 2014

Geef jezelf stilte

Op adem komen met mediteren • Saskia de Jong
en Wybo Vons
Het beleven van stilte is belangrijk in alle levensbeschouwelijke tradities. Mediteren is een manier
om tot die stilte in jezelf te komen. Het is meer dan
stil zitten op een kussentje. Leven met aandacht,
met ruimte voor stilte en balans. Het leven in al zijn
facetten ruiken, proeven en inademen. Schakelen
tussen loslaten en vastpakken; bewegen en vertragen; vol zijn en leeg worden.
Een praktisch boek als je met mediteren wilt beginnen. Op iedere pagina vind je inspiratie in woord en
beeld voor momenten van rust en bezinning.

Prijs € 12,50 • verschijnt april 2014

De Bijbel eenvoudig naverteld

Willem de Vink
De auteur vertelt op een eenvoudige manier de verhalen uit de Bijbel. Door de toegankelijke teksten
en de leesvriendelijke lay-out worden de verhalen
begrijpelijk voor mensen die moeite hebben met
het lezen van een ‘gewone’ bijbel.

Prijs € 14,95 • verschijnt maart 2014

Prijs € 27,50 • verschijnt maart 2014

Boekenvenster • voorjaar 2014

ziekte, dood en rouwverwerking
Woorden van afscheid

Bij het sterven en de dood • Hans Stolp
Als een dierbare sterft, ontbreekt het ons vaak aan
woorden. We weten niet wat we zeggen moeten.
Niet alleen weten we niet welke woorden we de
stervende zelf kunnen aanreiken, we weten vaak
ook niet welke woorden we moeten gebruiken bij
het waken of bij de begrafenis of crematie. Er zijn
zo weinig woorden die niet banaal of goedkoop
klinken, maar die ons houvast geven in deze zo
moeilijke situatie.
Prijs € 12,95 • verschijnt maart 2014

Samen verder

Na verlies van een kind • Beate Matznetter
De dood van een kind heeft een enorme impact
op de relatie tussen ouders. Beiden verwerken het
verlies op hun eigen manier, vaak heel verschillend.
Ook de tijd heeft invloed op hun rouw. Soms lukt
het hun om samen verder te gaan, maar soms is
het beter om uit elkaar te gaan. Er is daarbij geen
goed of fout. ‘Samen verder’ helpt je om meer te
begrijpen van de processen die er spelen tijdens
deze specifieke periode van rouw.
Prijs € 14,95 • verschijnt april 2014

Sterrenregen

Een lottospel • Greetje van Treeck
Sterrenregen is een bijzonder lottospel dat jonge
kinderen de kans biedt spelenderwijs ruimte te
geven voor hun manier van rouwverwerking. Jonge
kinderen zijn nog niet goed in staat hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Dit
specialistische spel is uitgevoerd met uitdagende tekeningen die illustratief zijn voor wat er is gebeurd.
Het spelen van dit spel geeft het kind de mogelijkheid zich te uiten op het eigen niveau.
Prijs € 42,50

Verstild leven

Theo Vertelman
In deze bundel is een aantal gedichten en gedachten rond ziekte en zwakte, rond coma en naderend
levenseinde opgenomen. Ook gedichten rond
afscheid en dood, teksten die te gebruiken zijn bij
avondwaken en uitvaart, bij afscheid en crematie.
Verder zijn er teksten voor bij de laatste momenten:
het sluiten van de kist en het afscheid van huis.
Prijs € 18,00

Zorgen met zin

Hoe we de wereld kunnen genezen

Frédéric Lenoir
De wereld is ziek, en daar zijn religieus fanatisme,
de economische crisis en de opwarming van de
aarde slechts symptomen van. Frédéric Lenoir, laat
zien hoe het zover heeft kunnen komen. Toch zijn er
wereldwijd voldoende initiatieven – op het gebied
van microfinanciering, ecologische landbouw en
mensenrechten – die Lenoir hoopvol stemmen. Hij
houdt in dit boek een gloedvol pleidooi voor de herontdekking van universele waarden zoals waarheid,
schoonheid en vrijheid.
Prijs € 18,95

Wees blij dat je zo nog hebt

Yvonne Kroonenberg
We worden tegenwoordig oud, heel oud. En tegen
de tijd dat we hulpbehoevend zijn moeten mantelzorgers het werk van de verzorging doen. Dat zijn
meestal kinderen en kleinkinderen: zij geven liefde
en zorg zo goed ze kunnen. Zijn ouders daar dankbaar voor? Niet altijd.
In dit boek laat Yvonne Kroonenberg mensen aan
het woord die met deze omstandigheden te maken
hebben: wanhopige, opofferende, boze en blije
mantelzorgers. Dankbare en ondankbare senioren,
verpleeghuisbewoners, verpleeghuiswerknemers,
kinderen en kleinkinderen van alle leeftijden. Ze
sprak deskundigen en liep mee in een verpleeghuis.
Prijs € 14,95

Ouderen doen ertoe

Hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van betekenis kan zijn • Margriet SprongBrouwer
Zorgbehoeftige ouderen zijn geen saaie mensen die
hun tijd hebben gehad en de samenleving alleen
maar geld kosten. Zij hebben genoeg te bieden en
verlangen ernaar om van betekenis te zijn.
Wat kunnen zorgaanbieders concreet met deze verlangens doen en hoe kunnen zij ouderen zichtbaarder maken in onze maatschappij? Dit boek schetst
hiervoor een denkkader en geeft daarnaast ook
praktische handvatten. De auteur geeft ook ruime
aandacht aan zingevingsvragen van ouderen en laat
zien hoe deze verweven zijn met de dagelijkse zorgen dienstverlening.
Prijs € 17,90 • verschijnt maart 2014

SAMENLEVING
Lege kerken en volle stadions

Hoe mantelzorg je raakt • Gerrie Ham, Arie Jan
de Lely, Judith Gerkema e.a.
Zorgen voor een ander raakt je en kan een zingevende ervaring zijn. Op die manier kan het zorgen
ook in moeilijke en belastende situaties enigszins
draaglijk blijven. Maar zinbeleving kan ook in de
verdrukking komen. Dan is het moeilijk om de zorg
vol te blijven houden. In de poging om de ander bij
te staan, komt de mantelzorger aan de eigen zingevingsvragen vaak nauwelijks toe. Hoe ga je om met
deze vragen van zowel de zorgvrager als van jezelf
als zorgverlener?

Sport en de sociale functies van religie •
Ruud Stokvis
In het verleden stond religie aan het fundament van
een stabiele samenleving. Maar wat nu het aantal
gelovigen steeds verder afneemt in West-Europa?
Waar kunnen wij nu onze sociale cohesie vandaan
halen?
In dit boek stelt Ruud Stokvis dat andere instituties
de sociale functie van religie in de samenleving
hebben overgenomen. In het bijzonder speelt sport
hierin een belangrijke rol. Sport draagt bij aan morele vorming, sociale binding en zingeving.
Prijs € 29,95

Prijs € 14,90

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

geschiedenis

Wij verzorgen
boekendozen en boekentafels
voor bijv. Eerste Communie, Vormsel
of andere themabijeenkomsten
voor info: 043 450 2332

De Katharen

De overwinning van de vrijheid • Bram Moerland
Dit boek wordt door kenners wel ‘het beste boek
over de katharen’ genoemd. Waarom? Omdat Bram
Moerland de geschiedenis en betekenis van de
katharen inzichtelijk neerzet, met een helder oog
voor het menselijk aspect. Dit maakt dit boek tot
een ontroerend en aangrijpend document.
De katharen, wie waren dat? Wat geloofden ze?
Waarom werden ze door de kerk vervolgd? Op deze
vragen geeft de auteur in dit prettig leesbare boek
een duidelijk en begrijpelijk antwoord.

filosofie
Over levenskunst

De grote filosofen over het goede leven •
Joep Dohmen (red.)
In deze bloemlezing worden de klassieke teksten
uit de geschiedenis van de filosofische levenskunst
bijeengebracht. Centraal staan de verschillende
bepalingen en definities van levenskunst als manier
om het eigen leven en dat van anderen vorm te
geven. De filosofen buigen zich over thema’s als:
vrijheid en verbondenheid, genot en lijden, eenzaamheid en vriendschap, het verlangen naar rust
en de behoefte aan verstrooiing. Hun antwoorden
stellen ons in staat een eigen invulling te geven aan
het goede leven.

Prijs € 17,95 • verschijnt mei 2014

De pianiste van Theresienstadt

Alice Herz-Sommer en Caroline Stoessinger
Alice Herz-Sommer, een bekende concertpianiste,
en haar man en zoontje worden in 1942 gedeporteerd naar Theresienstadt, het ‘modelconcentratiekamp’ van de nazi’s. Daar zal zij drie ellendige
jaren doorbrengen. Haar muziek, haar pianospel en
haar optimisme houden Alice en haar zoontje op de
been. Wanneer zij na de oorlog samen terugkeren,
is de rest van haar familie en haar hele vriendenkring door de nazi’s vermoord.
Een inspirerende verhaal van een dappere vrouw,
die ondanks alle tegenslagen moed bleef houden en
een inspiratiebron is voor ieder in haar omgeving.

Prijs € 19,95 • verschijnt maart 2014

De kracht van religie
in de openbare sfeer

Judith Butler, Jürgen Habermas, Charles Taylor e.a.
Welke rol speelt religie, of moet religie spelen in
ons dagelijkse leven? De voorbije jaren is hierover
al het nodige gepubliceerd. En meer dan ooit speelt
de verhouding tussen kerk en staat een rol in het
maatschappelijke debat. Dit boek bundelt essays
en interviews van belangrijke filosofen over deze
actuele en alomtegenwoordige probleemstelling.

Prijs € 10,00 • verschijnt maart 2014

Oefening in overleven

Jorge Semprún
De gelauwerde auteur Jorge Semprún gaat op zoek
naar de twintigjarige jongen die hij in 1943 was. Hij
zat in het verzet, werd opgepakt en door de Gesta
po gemarteld en naar Buchenwald gedeporteerd.
Op ijzingwekkende wijze vertelt hij hoe in kamp
Buchenwald mensen werden gekleineerd en letterlijk kapot gemaakt. Na de oorlog keert hij zich in zijn
vaderland Spanje tegen het regime van Franco en is
hij tien jaar actief als geheim agent.
Een openhartig verslag van een tijd in Semprúns leven waar hij nog nooit eerder over sprak of schreef.

Prijs € 22,50

Dialoog tussen een filosoof, een
jood en een christen

Pierre Abélard
Abélards werken zijn van enorme invloed geweest
op de theologie en de filosofie. Zijn gedurfde en
voor zijn tijd zeer moderne uitspraken leidden ertoe
dat enkele van zijn boeken door de kerkelijke autoriteiten werden veroordeeld en verbrand. Pierre
Abélard schreef dit werk dat een nog steeds actueel
thema behandelt: wederzijds respect en tolerantie
tegenover verschillende levensbeschouwingen.
Hierin geeft hij geen hiërarchisch waardeoordeel en
onderstreept hij dat het geloof het gebruik van het
gezond verstand niet uitsluit.

Prijs € 15,95 • verschijnt maart 2014

Het geheim van mijn moeder

Gebaseerd op een waargebeurd Holocaust
verhaal • J.L.Witterick
Polen, 1939. De jonge Helena heeft het huwelijk
van haar ouders zien stranden toen haar moeder
Franciszka niet langer gebonden wilde zijn aan een
nazi-sympathisant. Vastbesloten om haar dochter
op te voeden met andere waarden, neem ze een radicaal besluit: ze stelt haar huis open voor diegenen
die aan het nazi-regime proberen te ontsnappen.
Een overrompelend en indrukwekkend verhaal over
de uitzonderlijke kracht van moed en liefde.

Prijs € 27,50

Filosofen van deze tijd

Maarten Doorman en Heleen Pott (red.)
In dit boek behandelen de twee samenstellers de
vijfentwintig belangrijkste denkers van de laatste
helft van de twintigste eeuw. Aan de orde komen
onder anderen Heidegger, Wittgenstein, Popper,
Arendt, Foucault, Derrida, Dennett, Kristeva en
Nussbaum. Het is niet louter een geschiedenis
van de recente ontwikkelingen in de filosofie, het
schetst meteen het filosofische landschap voor de
eenentwintigste eeuw.
Deze nieuwe editie is geheel geactualiseerd en van
illustraties voorzien.

Prijs € 15,00

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken bestellen en ze
daarna in de winkel ophalen of laten opsturen.
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Prijs € 19,95
Boekenvenster • voorjaar 2014

Kinderbijbel: Luister maar

bijbel & liturgie

Arie van der Veer en Ellen Laninga
‘Luister maar’ is een kinderbijbel voor kinderen
vanaf 5 jaar. Arie van der Veer vindt het belangrijk
dat de boodschap van de Bijbel in eenvoudige,
begrijpelijke taal wordt doorgegeven, zowel aan
kinderen als aan grote mensen. In deze kinderbijbel
zoekt hij samen met zijn dochter Ellen Laninga naar
de diepere betekenis van het bijbelwoord, waarin
God mensen aanspreekt. Zo ontdekken ouders en
kinderen samen hoe groot God is.

Bijbelse encyclopedie

Het complete naslagwerk bij de Bijbel •
Drs.H.C. Endedijk (red.) en Drs. S.D. Heij
Geactualiseerde uitgave in paperback van een na
slagwerk dat de weg wijst bij het lezen en begrijpen
van de Bijbel. De inhoud is volledig herzien en
aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.
Nieuwe artikelen besteden aandacht aan de laatste
ontwikkelingen in archeologie en bijbelwetenschap.

Prijs € 29,90 • verschijnt mei 2014

Prijs € 25,00 • verschijnt maart 2014

Allemaal mannen

Eén woord is mij genoeg

20 Bijbelse portretten • Nico ter Linden, Tom Mikkers, Teunard van der Linden, Erik van Halsema
Nederlandse theologen portretteren toegankelijk
en inspirerend 20 mooie, wispelturige, machtige
of wijze mannen uit de Bijbel, onder wie Simson,
Petrus, Pontius Pilatus en Job. Bij iedere bijdrage is
een kunstafbeelding te zien. Met CD.

Gebedsvieringen en gespreksstof voor kleine
groepen • René Hornikx en Lisette Janssen
Steeds meer mensen verzamelen zich in kleine
groepen. Deze groepen zijn heel divers van aard
maar ze hebben één ding gemeen: de deelnemers
willen samen mediteren, zingen, bidden. Samen
wordt aan de hand van Bijbelverhalen, mystieke
teksten of actuele thema’s gezocht naar wat hen
met elkaar verbindt en wat hen inspireert.
Als een hulpmiddel in hun zoeken is dit boek bedoeld. Het bevat een bundeling van korte thematische gebedsvieringen die tevens stof aanreiken
voor gesprek in de zoektocht naar zin en samenhang.

Prijs € 15,95 • verschijnt april 2014

meditatie & mindfulness
De stem van de stilte

Bloemlezing met inspirerende teksten over de
stilte • Tom Zwaenepoel
“Stilte is geen doel op zich”, zegt psychiater Dirk De
Wachter. “Maar het is wel een noodzakelijke basis
om contact te maken met jezelf en anderen.” Deze
rijke bloemlezing toont aan hoe de stilte op alle
momenten van het leven een onmisbaar basisingrediënt is. Stilte onder woorden brengen lijkt een
paradox. En toch slagen sommige fijne geesten erin
om haar op een rake manier te typeren.

Prijs € 19,95 • verschijnt maart 2014

Hartelijk gepresenteerd

Handboek om geloofwaardig te (s)preken •
Paulien Vervoorn
Spreken, hoe doe je dat op een geloofwaardige
manier? Hoe bereid je je voor, hoe zet je het verhaal op en hoe breng je het? Het is vergelijkbaar
met het bouwen van een huis. Maar meer dan dat,
je bent met je hele hart present en bouwt aan het
Koninkrijk van God.

Prijs € 14,99 • verschijnt maart 2014

De helende kracht van meditatie

Andy Fraser (red.)
Meditatie heeft een krachtig effect op ons lichaam
en ons brein. Studies tonen aan dat regelmatig mediteren onder meer leidt tot een verhoogd gevoel
van welzijn, een betere focus en meer veerkracht.
Experts uit verschillende vakgebieden (boeddhisme,
mindfulness, maar ook klassieke geneeskunde en
gezondheidszorg in het algemeen) beschrijven
hoe meditatie een meerwaarde kan zijn in hun
werkveld.

Prijs € 10,95 • verschijnt april 2014

Steeds weer zoeken mijn ogen
naar U

De psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis
en kerk • Roel A. Bosch
De een kent de psalmen vooral uit de calvinistische
traditie. De ander geniet van de gregoriaanse vorm,
verstild, in kloosters en oude kerken. Taizé heeft
met ‘Bless the Lord’ velen voor de psalmen ingenomen, net zoals de ‘lichtere’ vorm van Psalmen
voor Nu weer anderen heeft geraakt. Wie bij een
uitvaart ‘De Heer is mijn herder’ zingt, sluit aan bij
de gezangentraditie uit Nederland.
De antwoordpsalm, het kernvers, regelmatig herhaald, de antifoon… Over dit alles en meer gaat dit
aanstekelijke boek.

Prijs € 24,99 • verschijnt maart 2014

Geef jezelf stilte

Op adem komen met mediteren • Saskia de Jong
en Wybo Vons
Het beleven van stilte is belangrijk in alle levensbeschouwelijke tradities. Mediteren is een manier
om tot die stilte in jezelf te komen. Het is meer dan
stil zitten op een kussentje. Leven met aandacht,
met ruimte voor stilte en balans. Het leven in al zijn
facetten ruiken, proeven en inademen. Schakelen
tussen loslaten en vastpakken; bewegen en vertragen; vol zijn en leeg worden.
Een praktisch boek als je met mediteren wilt beginnen. Op iedere pagina vind je inspiratie in woord en
beeld voor momenten van rust en bezinning.

Prijs € 12,50 • verschijnt april 2014

De Bijbel eenvoudig naverteld

Willem de Vink
De auteur vertelt op een eenvoudige manier de verhalen uit de Bijbel. Door de toegankelijke teksten
en de leesvriendelijke lay-out worden de verhalen
begrijpelijk voor mensen die moeite hebben met
het lezen van een ‘gewone’ bijbel.

Prijs € 14,95 • verschijnt maart 2014

Prijs € 27,50 • verschijnt maart 2014

Boekenvenster • voorjaar 2014

ziekte, dood en rouwverwerking
Woorden van afscheid

Bij het sterven en de dood • Hans Stolp
Als een dierbare sterft, ontbreekt het ons vaak aan
woorden. We weten niet wat we zeggen moeten.
Niet alleen weten we niet welke woorden we de
stervende zelf kunnen aanreiken, we weten vaak
ook niet welke woorden we moeten gebruiken bij
het waken of bij de begrafenis of crematie. Er zijn
zo weinig woorden die niet banaal of goedkoop
klinken, maar die ons houvast geven in deze zo
moeilijke situatie.
Prijs € 12,95 • verschijnt maart 2014

Samen verder

Na verlies van een kind • Beate Matznetter
De dood van een kind heeft een enorme impact
op de relatie tussen ouders. Beiden verwerken het
verlies op hun eigen manier, vaak heel verschillend.
Ook de tijd heeft invloed op hun rouw. Soms lukt
het hun om samen verder te gaan, maar soms is
het beter om uit elkaar te gaan. Er is daarbij geen
goed of fout. ‘Samen verder’ helpt je om meer te
begrijpen van de processen die er spelen tijdens
deze specifieke periode van rouw.
Prijs € 14,95 • verschijnt april 2014

Sterrenregen

Een lottospel • Greetje van Treeck
Sterrenregen is een bijzonder lottospel dat jonge
kinderen de kans biedt spelenderwijs ruimte te
geven voor hun manier van rouwverwerking. Jonge
kinderen zijn nog niet goed in staat hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Dit
specialistische spel is uitgevoerd met uitdagende tekeningen die illustratief zijn voor wat er is gebeurd.
Het spelen van dit spel geeft het kind de mogelijkheid zich te uiten op het eigen niveau.
Prijs € 42,50

Verstild leven

Theo Vertelman
In deze bundel is een aantal gedichten en gedachten rond ziekte en zwakte, rond coma en naderend
levenseinde opgenomen. Ook gedichten rond
afscheid en dood, teksten die te gebruiken zijn bij
avondwaken en uitvaart, bij afscheid en crematie.
Verder zijn er teksten voor bij de laatste momenten:
het sluiten van de kist en het afscheid van huis.
Prijs € 18,00

Zorgen met zin

Hoe we de wereld kunnen genezen

Frédéric Lenoir
De wereld is ziek, en daar zijn religieus fanatisme,
de economische crisis en de opwarming van de
aarde slechts symptomen van. Frédéric Lenoir, laat
zien hoe het zover heeft kunnen komen. Toch zijn er
wereldwijd voldoende initiatieven – op het gebied
van microfinanciering, ecologische landbouw en
mensenrechten – die Lenoir hoopvol stemmen. Hij
houdt in dit boek een gloedvol pleidooi voor de herontdekking van universele waarden zoals waarheid,
schoonheid en vrijheid.
Prijs € 18,95

Wees blij dat je zo nog hebt

Yvonne Kroonenberg
We worden tegenwoordig oud, heel oud. En tegen
de tijd dat we hulpbehoevend zijn moeten mantelzorgers het werk van de verzorging doen. Dat zijn
meestal kinderen en kleinkinderen: zij geven liefde
en zorg zo goed ze kunnen. Zijn ouders daar dankbaar voor? Niet altijd.
In dit boek laat Yvonne Kroonenberg mensen aan
het woord die met deze omstandigheden te maken
hebben: wanhopige, opofferende, boze en blije
mantelzorgers. Dankbare en ondankbare senioren,
verpleeghuisbewoners, verpleeghuiswerknemers,
kinderen en kleinkinderen van alle leeftijden. Ze
sprak deskundigen en liep mee in een verpleeghuis.
Prijs € 14,95

Ouderen doen ertoe

Hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van betekenis kan zijn • Margriet SprongBrouwer
Zorgbehoeftige ouderen zijn geen saaie mensen die
hun tijd hebben gehad en de samenleving alleen
maar geld kosten. Zij hebben genoeg te bieden en
verlangen ernaar om van betekenis te zijn.
Wat kunnen zorgaanbieders concreet met deze verlangens doen en hoe kunnen zij ouderen zichtbaarder maken in onze maatschappij? Dit boek schetst
hiervoor een denkkader en geeft daarnaast ook
praktische handvatten. De auteur geeft ook ruime
aandacht aan zingevingsvragen van ouderen en laat
zien hoe deze verweven zijn met de dagelijkse zorgen dienstverlening.
Prijs € 17,90 • verschijnt maart 2014

SAMENLEVING
Lege kerken en volle stadions

Hoe mantelzorg je raakt • Gerrie Ham, Arie Jan
de Lely, Judith Gerkema e.a.
Zorgen voor een ander raakt je en kan een zingevende ervaring zijn. Op die manier kan het zorgen
ook in moeilijke en belastende situaties enigszins
draaglijk blijven. Maar zinbeleving kan ook in de
verdrukking komen. Dan is het moeilijk om de zorg
vol te blijven houden. In de poging om de ander bij
te staan, komt de mantelzorger aan de eigen zingevingsvragen vaak nauwelijks toe. Hoe ga je om met
deze vragen van zowel de zorgvrager als van jezelf
als zorgverlener?

Sport en de sociale functies van religie •
Ruud Stokvis
In het verleden stond religie aan het fundament van
een stabiele samenleving. Maar wat nu het aantal
gelovigen steeds verder afneemt in West-Europa?
Waar kunnen wij nu onze sociale cohesie vandaan
halen?
In dit boek stelt Ruud Stokvis dat andere instituties
de sociale functie van religie in de samenleving
hebben overgenomen. In het bijzonder speelt sport
hierin een belangrijke rol. Sport draagt bij aan morele vorming, sociale binding en zingeving.
Prijs € 29,95

Prijs € 14,90
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geschiedenis

Wij verzorgen
boekendozen en boekentafels
voor bijv. Eerste Communie, Vormsel
of andere themabijeenkomsten
voor info: 043 450 2332

De Katharen

De overwinning van de vrijheid • Bram Moerland
Dit boek wordt door kenners wel ‘het beste boek
over de katharen’ genoemd. Waarom? Omdat Bram
Moerland de geschiedenis en betekenis van de
katharen inzichtelijk neerzet, met een helder oog
voor het menselijk aspect. Dit maakt dit boek tot
een ontroerend en aangrijpend document.
De katharen, wie waren dat? Wat geloofden ze?
Waarom werden ze door de kerk vervolgd? Op deze
vragen geeft de auteur in dit prettig leesbare boek
een duidelijk en begrijpelijk antwoord.

filosofie
Over levenskunst

De grote filosofen over het goede leven •
Joep Dohmen (red.)
In deze bloemlezing worden de klassieke teksten
uit de geschiedenis van de filosofische levenskunst
bijeengebracht. Centraal staan de verschillende
bepalingen en definities van levenskunst als manier
om het eigen leven en dat van anderen vorm te
geven. De filosofen buigen zich over thema’s als:
vrijheid en verbondenheid, genot en lijden, eenzaamheid en vriendschap, het verlangen naar rust
en de behoefte aan verstrooiing. Hun antwoorden
stellen ons in staat een eigen invulling te geven aan
het goede leven.

Prijs € 17,95 • verschijnt mei 2014

De pianiste van Theresienstadt

Alice Herz-Sommer en Caroline Stoessinger
Alice Herz-Sommer, een bekende concertpianiste,
en haar man en zoontje worden in 1942 gedeporteerd naar Theresienstadt, het ‘modelconcentratiekamp’ van de nazi’s. Daar zal zij drie ellendige
jaren doorbrengen. Haar muziek, haar pianospel en
haar optimisme houden Alice en haar zoontje op de
been. Wanneer zij na de oorlog samen terugkeren,
is de rest van haar familie en haar hele vriendenkring door de nazi’s vermoord.
Een inspirerende verhaal van een dappere vrouw,
die ondanks alle tegenslagen moed bleef houden en
een inspiratiebron is voor ieder in haar omgeving.

Prijs € 19,95 • verschijnt maart 2014

De kracht van religie
in de openbare sfeer

Judith Butler, Jürgen Habermas, Charles Taylor e.a.
Welke rol speelt religie, of moet religie spelen in
ons dagelijkse leven? De voorbije jaren is hierover
al het nodige gepubliceerd. En meer dan ooit speelt
de verhouding tussen kerk en staat een rol in het
maatschappelijke debat. Dit boek bundelt essays
en interviews van belangrijke filosofen over deze
actuele en alomtegenwoordige probleemstelling.

Prijs € 10,00 • verschijnt maart 2014

Oefening in overleven

Jorge Semprún
De gelauwerde auteur Jorge Semprún gaat op zoek
naar de twintigjarige jongen die hij in 1943 was. Hij
zat in het verzet, werd opgepakt en door de Gesta
po gemarteld en naar Buchenwald gedeporteerd.
Op ijzingwekkende wijze vertelt hij hoe in kamp
Buchenwald mensen werden gekleineerd en letterlijk kapot gemaakt. Na de oorlog keert hij zich in zijn
vaderland Spanje tegen het regime van Franco en is
hij tien jaar actief als geheim agent.
Een openhartig verslag van een tijd in Semprúns leven waar hij nog nooit eerder over sprak of schreef.

Prijs € 22,50

Dialoog tussen een filosoof, een
jood en een christen

Pierre Abélard
Abélards werken zijn van enorme invloed geweest
op de theologie en de filosofie. Zijn gedurfde en
voor zijn tijd zeer moderne uitspraken leidden ertoe
dat enkele van zijn boeken door de kerkelijke autoriteiten werden veroordeeld en verbrand. Pierre
Abélard schreef dit werk dat een nog steeds actueel
thema behandelt: wederzijds respect en tolerantie
tegenover verschillende levensbeschouwingen.
Hierin geeft hij geen hiërarchisch waardeoordeel en
onderstreept hij dat het geloof het gebruik van het
gezond verstand niet uitsluit.

Prijs € 15,95 • verschijnt maart 2014

Het geheim van mijn moeder

Gebaseerd op een waargebeurd Holocaust
verhaal • J.L.Witterick
Polen, 1939. De jonge Helena heeft het huwelijk
van haar ouders zien stranden toen haar moeder
Franciszka niet langer gebonden wilde zijn aan een
nazi-sympathisant. Vastbesloten om haar dochter
op te voeden met andere waarden, neem ze een radicaal besluit: ze stelt haar huis open voor diegenen
die aan het nazi-regime proberen te ontsnappen.
Een overrompelend en indrukwekkend verhaal over
de uitzonderlijke kracht van moed en liefde.

Prijs € 27,50

Filosofen van deze tijd

Maarten Doorman en Heleen Pott (red.)
In dit boek behandelen de twee samenstellers de
vijfentwintig belangrijkste denkers van de laatste
helft van de twintigste eeuw. Aan de orde komen
onder anderen Heidegger, Wittgenstein, Popper,
Arendt, Foucault, Derrida, Dennett, Kristeva en
Nussbaum. Het is niet louter een geschiedenis
van de recente ontwikkelingen in de filosofie, het
schetst meteen het filosofische landschap voor de
eenentwintigste eeuw.
Deze nieuwe editie is geheel geactualiseerd en van
illustraties voorzien.

Prijs € 15,00

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken bestellen en ze
daarna in de winkel ophalen of laten opsturen.
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Prijs € 19,95
Boekenvenster • voorjaar 2014

Kinderbijbel: Luister maar

bijbel & liturgie

Arie van der Veer en Ellen Laninga
‘Luister maar’ is een kinderbijbel voor kinderen
vanaf 5 jaar. Arie van der Veer vindt het belangrijk
dat de boodschap van de Bijbel in eenvoudige,
begrijpelijke taal wordt doorgegeven, zowel aan
kinderen als aan grote mensen. In deze kinderbijbel
zoekt hij samen met zijn dochter Ellen Laninga naar
de diepere betekenis van het bijbelwoord, waarin
God mensen aanspreekt. Zo ontdekken ouders en
kinderen samen hoe groot God is.

Bijbelse encyclopedie

Het complete naslagwerk bij de Bijbel •
Drs.H.C. Endedijk (red.) en Drs. S.D. Heij
Geactualiseerde uitgave in paperback van een na
slagwerk dat de weg wijst bij het lezen en begrijpen
van de Bijbel. De inhoud is volledig herzien en
aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.
Nieuwe artikelen besteden aandacht aan de laatste
ontwikkelingen in archeologie en bijbelwetenschap.

Prijs € 29,90 • verschijnt mei 2014

Prijs € 25,00 • verschijnt maart 2014

Allemaal mannen

Eén woord is mij genoeg

20 Bijbelse portretten • Nico ter Linden, Tom Mikkers, Teunard van der Linden, Erik van Halsema
Nederlandse theologen portretteren toegankelijk
en inspirerend 20 mooie, wispelturige, machtige
of wijze mannen uit de Bijbel, onder wie Simson,
Petrus, Pontius Pilatus en Job. Bij iedere bijdrage is
een kunstafbeelding te zien. Met CD.

Gebedsvieringen en gespreksstof voor kleine
groepen • René Hornikx en Lisette Janssen
Steeds meer mensen verzamelen zich in kleine
groepen. Deze groepen zijn heel divers van aard
maar ze hebben één ding gemeen: de deelnemers
willen samen mediteren, zingen, bidden. Samen
wordt aan de hand van Bijbelverhalen, mystieke
teksten of actuele thema’s gezocht naar wat hen
met elkaar verbindt en wat hen inspireert.
Als een hulpmiddel in hun zoeken is dit boek bedoeld. Het bevat een bundeling van korte thematische gebedsvieringen die tevens stof aanreiken
voor gesprek in de zoektocht naar zin en samenhang.

Prijs € 15,95 • verschijnt april 2014

meditatie & mindfulness
De stem van de stilte

Bloemlezing met inspirerende teksten over de
stilte • Tom Zwaenepoel
“Stilte is geen doel op zich”, zegt psychiater Dirk De
Wachter. “Maar het is wel een noodzakelijke basis
om contact te maken met jezelf en anderen.” Deze
rijke bloemlezing toont aan hoe de stilte op alle
momenten van het leven een onmisbaar basisingrediënt is. Stilte onder woorden brengen lijkt een
paradox. En toch slagen sommige fijne geesten erin
om haar op een rake manier te typeren.

Prijs € 19,95 • verschijnt maart 2014

Hartelijk gepresenteerd

Handboek om geloofwaardig te (s)preken •
Paulien Vervoorn
Spreken, hoe doe je dat op een geloofwaardige
manier? Hoe bereid je je voor, hoe zet je het verhaal op en hoe breng je het? Het is vergelijkbaar
met het bouwen van een huis. Maar meer dan dat,
je bent met je hele hart present en bouwt aan het
Koninkrijk van God.

Prijs € 14,99 • verschijnt maart 2014

De helende kracht van meditatie

Andy Fraser (red.)
Meditatie heeft een krachtig effect op ons lichaam
en ons brein. Studies tonen aan dat regelmatig mediteren onder meer leidt tot een verhoogd gevoel
van welzijn, een betere focus en meer veerkracht.
Experts uit verschillende vakgebieden (boeddhisme,
mindfulness, maar ook klassieke geneeskunde en
gezondheidszorg in het algemeen) beschrijven
hoe meditatie een meerwaarde kan zijn in hun
werkveld.

Prijs € 10,95 • verschijnt april 2014

Steeds weer zoeken mijn ogen
naar U

De psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis
en kerk • Roel A. Bosch
De een kent de psalmen vooral uit de calvinistische
traditie. De ander geniet van de gregoriaanse vorm,
verstild, in kloosters en oude kerken. Taizé heeft
met ‘Bless the Lord’ velen voor de psalmen ingenomen, net zoals de ‘lichtere’ vorm van Psalmen
voor Nu weer anderen heeft geraakt. Wie bij een
uitvaart ‘De Heer is mijn herder’ zingt, sluit aan bij
de gezangentraditie uit Nederland.
De antwoordpsalm, het kernvers, regelmatig herhaald, de antifoon… Over dit alles en meer gaat dit
aanstekelijke boek.

Prijs € 24,99 • verschijnt maart 2014

Geef jezelf stilte

Op adem komen met mediteren • Saskia de Jong
en Wybo Vons
Het beleven van stilte is belangrijk in alle levensbeschouwelijke tradities. Mediteren is een manier
om tot die stilte in jezelf te komen. Het is meer dan
stil zitten op een kussentje. Leven met aandacht,
met ruimte voor stilte en balans. Het leven in al zijn
facetten ruiken, proeven en inademen. Schakelen
tussen loslaten en vastpakken; bewegen en vertragen; vol zijn en leeg worden.
Een praktisch boek als je met mediteren wilt beginnen. Op iedere pagina vind je inspiratie in woord en
beeld voor momenten van rust en bezinning.

Prijs € 12,50 • verschijnt april 2014

De Bijbel eenvoudig naverteld

Willem de Vink
De auteur vertelt op een eenvoudige manier de verhalen uit de Bijbel. Door de toegankelijke teksten
en de leesvriendelijke lay-out worden de verhalen
begrijpelijk voor mensen die moeite hebben met
het lezen van een ‘gewone’ bijbel.

Prijs € 14,95 • verschijnt maart 2014

Prijs € 27,50 • verschijnt maart 2014

Boekenvenster • voorjaar 2014

ziekte, dood en rouwverwerking
Woorden van afscheid

Bij het sterven en de dood • Hans Stolp
Als een dierbare sterft, ontbreekt het ons vaak aan
woorden. We weten niet wat we zeggen moeten.
Niet alleen weten we niet welke woorden we de
stervende zelf kunnen aanreiken, we weten vaak
ook niet welke woorden we moeten gebruiken bij
het waken of bij de begrafenis of crematie. Er zijn
zo weinig woorden die niet banaal of goedkoop
klinken, maar die ons houvast geven in deze zo
moeilijke situatie.
Prijs € 12,95 • verschijnt maart 2014

Samen verder

Na verlies van een kind • Beate Matznetter
De dood van een kind heeft een enorme impact
op de relatie tussen ouders. Beiden verwerken het
verlies op hun eigen manier, vaak heel verschillend.
Ook de tijd heeft invloed op hun rouw. Soms lukt
het hun om samen verder te gaan, maar soms is
het beter om uit elkaar te gaan. Er is daarbij geen
goed of fout. ‘Samen verder’ helpt je om meer te
begrijpen van de processen die er spelen tijdens
deze specifieke periode van rouw.
Prijs € 14,95 • verschijnt april 2014

Sterrenregen

Een lottospel • Greetje van Treeck
Sterrenregen is een bijzonder lottospel dat jonge
kinderen de kans biedt spelenderwijs ruimte te
geven voor hun manier van rouwverwerking. Jonge
kinderen zijn nog niet goed in staat hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Dit
specialistische spel is uitgevoerd met uitdagende tekeningen die illustratief zijn voor wat er is gebeurd.
Het spelen van dit spel geeft het kind de mogelijkheid zich te uiten op het eigen niveau.
Prijs € 42,50

Verstild leven

Theo Vertelman
In deze bundel is een aantal gedichten en gedachten rond ziekte en zwakte, rond coma en naderend
levenseinde opgenomen. Ook gedichten rond
afscheid en dood, teksten die te gebruiken zijn bij
avondwaken en uitvaart, bij afscheid en crematie.
Verder zijn er teksten voor bij de laatste momenten:
het sluiten van de kist en het afscheid van huis.
Prijs € 18,00

Zorgen met zin

Hoe we de wereld kunnen genezen

Frédéric Lenoir
De wereld is ziek, en daar zijn religieus fanatisme,
de economische crisis en de opwarming van de
aarde slechts symptomen van. Frédéric Lenoir, laat
zien hoe het zover heeft kunnen komen. Toch zijn er
wereldwijd voldoende initiatieven – op het gebied
van microfinanciering, ecologische landbouw en
mensenrechten – die Lenoir hoopvol stemmen. Hij
houdt in dit boek een gloedvol pleidooi voor de herontdekking van universele waarden zoals waarheid,
schoonheid en vrijheid.
Prijs € 18,95

Wees blij dat je zo nog hebt

Yvonne Kroonenberg
We worden tegenwoordig oud, heel oud. En tegen
de tijd dat we hulpbehoevend zijn moeten mantelzorgers het werk van de verzorging doen. Dat zijn
meestal kinderen en kleinkinderen: zij geven liefde
en zorg zo goed ze kunnen. Zijn ouders daar dankbaar voor? Niet altijd.
In dit boek laat Yvonne Kroonenberg mensen aan
het woord die met deze omstandigheden te maken
hebben: wanhopige, opofferende, boze en blije
mantelzorgers. Dankbare en ondankbare senioren,
verpleeghuisbewoners, verpleeghuiswerknemers,
kinderen en kleinkinderen van alle leeftijden. Ze
sprak deskundigen en liep mee in een verpleeghuis.
Prijs € 14,95

Ouderen doen ertoe

Hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van betekenis kan zijn • Margriet SprongBrouwer
Zorgbehoeftige ouderen zijn geen saaie mensen die
hun tijd hebben gehad en de samenleving alleen
maar geld kosten. Zij hebben genoeg te bieden en
verlangen ernaar om van betekenis te zijn.
Wat kunnen zorgaanbieders concreet met deze verlangens doen en hoe kunnen zij ouderen zichtbaarder maken in onze maatschappij? Dit boek schetst
hiervoor een denkkader en geeft daarnaast ook
praktische handvatten. De auteur geeft ook ruime
aandacht aan zingevingsvragen van ouderen en laat
zien hoe deze verweven zijn met de dagelijkse zorgen dienstverlening.
Prijs € 17,90 • verschijnt maart 2014

SAMENLEVING
Lege kerken en volle stadions

Hoe mantelzorg je raakt • Gerrie Ham, Arie Jan
de Lely, Judith Gerkema e.a.
Zorgen voor een ander raakt je en kan een zingevende ervaring zijn. Op die manier kan het zorgen
ook in moeilijke en belastende situaties enigszins
draaglijk blijven. Maar zinbeleving kan ook in de
verdrukking komen. Dan is het moeilijk om de zorg
vol te blijven houden. In de poging om de ander bij
te staan, komt de mantelzorger aan de eigen zingevingsvragen vaak nauwelijks toe. Hoe ga je om met
deze vragen van zowel de zorgvrager als van jezelf
als zorgverlener?

Sport en de sociale functies van religie •
Ruud Stokvis
In het verleden stond religie aan het fundament van
een stabiele samenleving. Maar wat nu het aantal
gelovigen steeds verder afneemt in West-Europa?
Waar kunnen wij nu onze sociale cohesie vandaan
halen?
In dit boek stelt Ruud Stokvis dat andere instituties
de sociale functie van religie in de samenleving
hebben overgenomen. In het bijzonder speelt sport
hierin een belangrijke rol. Sport draagt bij aan morele vorming, sociale binding en zingeving.
Prijs € 29,95

Prijs € 14,90

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

geschiedenis

Wij verzorgen
boekendozen en boekentafels
voor bijv. Eerste Communie, Vormsel
of andere themabijeenkomsten
voor info: 043 450 2332

De Katharen

De overwinning van de vrijheid • Bram Moerland
Dit boek wordt door kenners wel ‘het beste boek
over de katharen’ genoemd. Waarom? Omdat Bram
Moerland de geschiedenis en betekenis van de
katharen inzichtelijk neerzet, met een helder oog
voor het menselijk aspect. Dit maakt dit boek tot
een ontroerend en aangrijpend document.
De katharen, wie waren dat? Wat geloofden ze?
Waarom werden ze door de kerk vervolgd? Op deze
vragen geeft de auteur in dit prettig leesbare boek
een duidelijk en begrijpelijk antwoord.

filosofie
Over levenskunst

De grote filosofen over het goede leven •
Joep Dohmen (red.)
In deze bloemlezing worden de klassieke teksten
uit de geschiedenis van de filosofische levenskunst
bijeengebracht. Centraal staan de verschillende
bepalingen en definities van levenskunst als manier
om het eigen leven en dat van anderen vorm te
geven. De filosofen buigen zich over thema’s als:
vrijheid en verbondenheid, genot en lijden, eenzaamheid en vriendschap, het verlangen naar rust
en de behoefte aan verstrooiing. Hun antwoorden
stellen ons in staat een eigen invulling te geven aan
het goede leven.

Prijs € 17,95 • verschijnt mei 2014

De pianiste van Theresienstadt

Alice Herz-Sommer en Caroline Stoessinger
Alice Herz-Sommer, een bekende concertpianiste,
en haar man en zoontje worden in 1942 gedeporteerd naar Theresienstadt, het ‘modelconcentratiekamp’ van de nazi’s. Daar zal zij drie ellendige
jaren doorbrengen. Haar muziek, haar pianospel en
haar optimisme houden Alice en haar zoontje op de
been. Wanneer zij na de oorlog samen terugkeren,
is de rest van haar familie en haar hele vriendenkring door de nazi’s vermoord.
Een inspirerende verhaal van een dappere vrouw,
die ondanks alle tegenslagen moed bleef houden en
een inspiratiebron is voor ieder in haar omgeving.

Prijs € 19,95 • verschijnt maart 2014

De kracht van religie
in de openbare sfeer

Judith Butler, Jürgen Habermas, Charles Taylor e.a.
Welke rol speelt religie, of moet religie spelen in
ons dagelijkse leven? De voorbije jaren is hierover
al het nodige gepubliceerd. En meer dan ooit speelt
de verhouding tussen kerk en staat een rol in het
maatschappelijke debat. Dit boek bundelt essays
en interviews van belangrijke filosofen over deze
actuele en alomtegenwoordige probleemstelling.

Prijs € 10,00 • verschijnt maart 2014

Oefening in overleven

Jorge Semprún
De gelauwerde auteur Jorge Semprún gaat op zoek
naar de twintigjarige jongen die hij in 1943 was. Hij
zat in het verzet, werd opgepakt en door de Gesta
po gemarteld en naar Buchenwald gedeporteerd.
Op ijzingwekkende wijze vertelt hij hoe in kamp
Buchenwald mensen werden gekleineerd en letterlijk kapot gemaakt. Na de oorlog keert hij zich in zijn
vaderland Spanje tegen het regime van Franco en is
hij tien jaar actief als geheim agent.
Een openhartig verslag van een tijd in Semprúns leven waar hij nog nooit eerder over sprak of schreef.

Prijs € 22,50

Dialoog tussen een filosoof, een
jood en een christen

Pierre Abélard
Abélards werken zijn van enorme invloed geweest
op de theologie en de filosofie. Zijn gedurfde en
voor zijn tijd zeer moderne uitspraken leidden ertoe
dat enkele van zijn boeken door de kerkelijke autoriteiten werden veroordeeld en verbrand. Pierre
Abélard schreef dit werk dat een nog steeds actueel
thema behandelt: wederzijds respect en tolerantie
tegenover verschillende levensbeschouwingen.
Hierin geeft hij geen hiërarchisch waardeoordeel en
onderstreept hij dat het geloof het gebruik van het
gezond verstand niet uitsluit.

Prijs € 15,95 • verschijnt maart 2014

Het geheim van mijn moeder

Gebaseerd op een waargebeurd Holocaust
verhaal • J.L.Witterick
Polen, 1939. De jonge Helena heeft het huwelijk
van haar ouders zien stranden toen haar moeder
Franciszka niet langer gebonden wilde zijn aan een
nazi-sympathisant. Vastbesloten om haar dochter
op te voeden met andere waarden, neem ze een radicaal besluit: ze stelt haar huis open voor diegenen
die aan het nazi-regime proberen te ontsnappen.
Een overrompelend en indrukwekkend verhaal over
de uitzonderlijke kracht van moed en liefde.

Prijs € 27,50

Filosofen van deze tijd

Maarten Doorman en Heleen Pott (red.)
In dit boek behandelen de twee samenstellers de
vijfentwintig belangrijkste denkers van de laatste
helft van de twintigste eeuw. Aan de orde komen
onder anderen Heidegger, Wittgenstein, Popper,
Arendt, Foucault, Derrida, Dennett, Kristeva en
Nussbaum. Het is niet louter een geschiedenis
van de recente ontwikkelingen in de filosofie, het
schetst meteen het filosofische landschap voor de
eenentwintigste eeuw.
Deze nieuwe editie is geheel geactualiseerd en van
illustraties voorzien.

Prijs € 15,00

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken bestellen en ze
daarna in de winkel ophalen of laten opsturen.
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Prijs € 19,95
Boekenvenster • voorjaar 2014

Het boek van emoties

spiritualiteit

Gevoelens als bron van levenskracht, energie en
levensvreugde • Anselm Grün
Emoties bepalen ons denken en doen en beïnvloeden onze beslissingen in belangrijke mate. Emoties
zijn echter ook een bron van kracht en voorwaarde
voor een echte ontmoeting met de ander. In dit
boek laat Anselm Grün op inspirerende wijze zien
hoe heel verschillende gevoelens ons levenskracht,
energie en levensvreugde kunnen geven.

Reis van de ziel

Willem Glaudemans
De auteur neemt je mee op reis naar binnen, naar
je ziel. Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en
karaktertrekken in zich die bijdragen aan het geluk
in je eigen leven, maar ook aan de wereld om je
heen. Dat is jouw ‘schat’. Tijdens je leven maak je
een reis. Je ontwikkelt jezelf tijdens die reis en komt
zo steeds dichterbij jezelf, je schat. Willem Glaudemans wil je met dit boekje inspireren om op je
eigen zielereis te gaan.

Prijs € 16,95

Het boek van vergeving

In vier stappen naar harmonie met onszelf en
de ander • Desmond Tutu en Mpho Tutu
Hoe vergeef je degene die jou iets heeft aangedaan? Hoe heel je wat je een ander hebt aangedaan? Hoe vraag je om vergiffenis en hoe vergeef je
uiteindelijk jezelf? Bisschop Desmond Tutu schreef
dit boek samen met zijn dochter Mpho Tutu. Zij
schetsen een viervoudig pad waarin je tot vergeving
kunt komen. In deze vier stappen zul je moeten
toegeven wat je verkeerd hebt gedaan en zul je het
verhaal van je eigen pijn of die van de ander ten
volle moeten uitspreken.

Prijs € 4,95 • verschijnt maart 2014

Het kwaad overwinnen met liefde
en vertrouwen

Anselm Grün
Anselm Grün beschrijft het ontstaan van het kwaad
vanuit filosofisch, theologisch en psychologisch
perspectief. Hij gaat uit van de goedheid van een
mens, maar zonde, schuld en verzoeking liggen
altijd op de loer. Gelukkig is de mens in staat het
kwaad om te vormen tot het goede. Grün schrijft in
vijf stappen hoe dat kan. Zijn sleutelwoorden zijn:
‘vergeving’, ‘liefde’, ‘verzoening’ en ‘heelheid’.
Prijs € 16,95 • verschijnt mei 2014

Thich Nhat Hanh
Aandachtig communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht
spreekt. Daarvoor is het nodig dat je opmerkzaam
bent en bewust ademt. Mindful communiceren
verzacht pijn en lijden; liefde en compassie nemen
toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk op.
Aandachtige communicatie werkt helend in relaties,
op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zó
communiceren draagt bij aan een betere wereld.

Prijs € 10,00

Prijs € 16,95

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie
van producten te koop die bijdragen aan eerlijke handel. Het assortiment bestaat uit voedingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden.

Franciscus van Assisi

Mysticus van nabijheid • André Jansen o.f.m.
Franciscus van Assisi was een heilige, maar goed
geworteld in de aarde. Centraal in Franciscus’ spiritualiteit staat volgens André Jansen de parabel van
de barmhartige Samaritaan. In tegenstelling tot de
priester en de leviet komt die de geslagen reiziger
nabij, wordt hij de ‘naaste’ van die man.
De auteur legt de focus op de mystieke dimensie
van dit ‘naaste worden’ en hij noemt Franciscus
‘een mysticus van nabijheid’.

Prijs € 6,95

Mijn doopboek

Sophie Piper
Dit succesvolle doopboek is nog steeds populair
en daarom opnieuw leverbaar. Aan de hand van
gedichtjes en fragmenten uit de Bijbel vertelt het
boekje over de doop en over het kind van God zijn.

De glorie van het Byzantijnse rijk
en vroege christendom

Henri Nouwen
In dit boek brengt Henri Nouwen al zijn ervaring
samen uit zijn werk in de Ark-gemeenschap, waar
hij o.a. zorgde voor Adam, een mentaal gehandicapte jongen die niet kon spreken. De zorg draagt
een ambiguïteit in zich: het is een geschenk, maar
ook een enorme fysieke en emotionele uitdaging.
Vanuit zijn eigen ervaring ontdekte Henri Nouwen
dat zorgen “een opportuniteit is voor innerlijke
bevrijding en transformatie voor wie zorg draagt en
zorg ontvangt”.

Jiddu Krishnamurti
‘Bevrijd van het bekende’ is een van Krishnamurti’s
meest toegankelijke werken. In dit boek onthult hij
hoe we onszelf radicaal en direct kunnen bevrijden
van de tirannie van het verwachte. Door onszelf
te veranderen kunnen we de structuur van de
samenleving en onze relaties veranderen. De grote
behoefte aan verandering en de erkenning van de
mogelijkheid ervan vormen een essentieel onderdeel van de boodschap van dit boek.

Vragen, vechten & verlangen •
Mgr. Joris Vercammen e.a.
Een eigentijdse handreiking met teksten (Bijbel,
overweging, gebed) en beelden om elke dag van
de Veertigdagentijd een moment van bezinning te
geven op weg naar Pasen.
Dit boekje wil een groeiende groep mensen uit
verschillende kerkelijke stromingen aanspreken die
invulling willen geven aan de vastentijd.
Met begeleidende website waar extra informatie
is te vinden en waar deelnemers hun ervaringen
met vasten en met hun andere goede voornemens
kunnen delen.

Een spiritualiteit van het leven

Een spiritualiteit van de zorg

Bevrijd van het bekende

40 dagen in 2014

Prijs € 9,95

Prijs € 10,00

Prijs € 16,95

Prijs € 75,00 • verschijnt april 2014

Handboek Geestelijk leiderschap

René Erwich, Jan Hoek, Jan Marten Praamsma
Geestelijk leiding geven aan zoekende christenen is
in deze postchristelijke samenleving geen sinecure.
De pastor vormt de schakel tussen de christelijke
traditie enerzijds en het levensverhaal van de pastorant of de christelijke organisatie of gemeenschap
anderzijds. Hij begeleidt christenen om volk van
God te kunnen zijn in deze complexe, snel veranderende tijd. In dit handboek vinden christelijke
leiders de benodigde ondersteuning voor het goed
uitoefenen van hun beroep.
Prijs € 23,50 • verschijnt maart 2014

Eilandgasten – De avondboot –
Laatste seizoen

Boekenvenster • voorjaar 2014

Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen
op dit moment alle Nederlandse titels aan u
leveren of versturen met minimale verzendkosten. Naast ons specialisme, de levensbeschouwelijke en spirituele boeken, kunt u bij ons alle
(ca. 100.000!) Nederlandse boeken bestellen,
zoals literaire romans, hobby- en reisboeken.
U kunt telefonisch, via internet of met de
bestelkaart boeken bestellen.

Eerste Hulp bij Kloosterbezoek

Informatiekit voor kloostergangers •
Jan-Willem Wits
In deze handige informatiegids voor kloostergangers vind je toegankelijk geschreven informatie over
kloosters en kloosterordes, met een beschrijving
van het kloosterleven, het leefritme, de dagindeling, de regels en gebruiken. Van de belangrijkste
kloosters vind je korte monografieën, aangevuld
met interviews. Ook vind je in Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek alles over de rangen en standen en over
de verschillende tradities en ordes (Benedictijnen,
Jezuïeten, Dominicanen, Franciscanen).
Prijs € 14,90 • verschijnt maart 2014

Antony Eastmond
Dit boek neemt de lezer mee door de rijke duizendjarige geschiedenis aan de hand van driehonderd
van de beste kunstwerken. Van het eind van het
Romeinse Rijk tot aan het begin van de Renaissance. Van mozaïeken tot muurschilderingen, van paneelschilderingen tot juwelen, van textiel, munten,
glaswerk tot architectuur: het komt allemaal aan
bod. Alles wordt geplaatst in de sociale, religieuze
en politieke context.

Het leven volgens Oek de Jong

Terug naar een naaktheid • Johan Goud (red.)
“Ik verlang van een roman dat hij door zijn verhaal
en door de kracht van zijn vormgeving, door wat hij
is, terugleidt naar iets dat moeilijk te benoemen is
en dat ik maar een naaktheid noem, een echtheid”,
zei schrijver Oek de Jong ooit over de roman.
Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke
lectuur van zijn werk, waarbij literaire, filosofische
en religieuze aspecten aan de orde komen. Natuurlijk komt ook de schrijver zelf aan het woord.
Prijs € 19,95

Langzaam door de snelle tijd

Kalender voor de vasten- en lijdenstijd •
Anselm Grün en Clemens Bittlinger
Prachtige kalender met 50 stemmingsvolle foto’s in
kleur en verdiepende teksten die de lezer onthaasten, verstillen en inspireren tijdens de vastentijd.
Anselm Grün en Clemens Bittlinger als metgezel op
weg naar Pasen. Gedurende zeven weken leiden ze
de lezer door de veertigdagentijd.
Aan de hand van rustgevende foto’s bieden ze elke
dag een meditatieve verdieping gegroepeerd rond
weekthema’s: stilte, waakzaamheid, vrede, liefde,
uitzicht e.a.
Prijs € 12,50

Gandhi, de biografie

Vonne van der Meer
Bundeling van drie los verschenen romans van
Vonne van der Meer waarin de gasten van het huurhuis ‘Duinroos’ op Vlieland worden gevolgd in hun
vakantieweken. De verbinding tussen de verhalen
wordt gevormd door met name het eilandklimaat
van wind, strand en zeelucht. Tijdens hun verblijf op
het eiland komen de gasten tot inzichten in en soms
belangrijke beslissingen over hun leven.
Prijs € 15,00

Prijs € 18,95

Uitgebreide bestelservice

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2014

Henri Nouwen
Welk levenspad willen wij volgen? Henri Nouwen
nodigt ons uit om na te denken over ons leven op
basis van drie momenten die met elkaar verbonden
zijn: eenzaamheid, gemeenschap en dienstbaarheid. Door stilte en eenzaamheid blijven we in contact met onze eigen identiteit. Door onze relaties
met anderen leren we te vieren en te vergeven.
Gedragen door die relaties kunnen we anderen
helpen en innerlijke rust vinden.

Spreken met liefde, luisteren met
compassie

diversen

De jonge jaren • Ramachandra Guha
Mahatma Gandhi is een van de invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. In het eerste deel
van deze grootse biografie weet historicus Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van
Gandhi’s jeugd in India, zijn studiejaren in Londen
en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en
1915. Deze jaren zouden hem uiteindelijk vormen
tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie.
Prijs € 39,95 • verschijnt april 2014

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

klooster wittem boekenvenster
voorjaar 2014

aanraders

Pinksterlezing Huub Oosterhuis
De traditionele lezing op
Pinksterzaterdag zal dit jaar
worden verzorgd door de
theoloog en dichter Huub
Oosterhuis, die vooral bekend is geworden door zijn
liedteksten.
Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van
vragen. Daarna bestaat de mogelijkheid om boeken
aan te schaffen en te laten signeren.
Het is raadzaam om tijdig een plaats te reserveren.
DATUM		
TIJD & PLAATS
		
		
ENTREE		
RESERVEREN
		

Vriend voor het leven

Huub Oosterhuis
Een verzameling van de mooiste teksten, liederen
en gedichten van Huub Oosterhuis met een sterk
autobiografische inslag. Alle belangrijke thema’s
passeren de revue: zijn godsbeeld, de actuele
betekenis en de historische wortels van diverse
bijbelboeken, zijn geloofsopvattingen en de grote
dichters en denkers die hem inspireerden.
Regelmatig onderbreekt Oosterhuis zijn poëtische
proza voor zijn bekende gedichten en liedteksten.
Prijs € 24,99

zaterdag 7 juni
14.00 - 15.15 uur: lezing in de
Gerarduskapel; daarna signeer
sessie in de Kloosterbibliotheek
€ 7,50 per persoon
info@kloosterwittem.nl
of via 043 450 1741

Onderweg naar Pasen

Meditatieboekje
Een lees- en meditatieboekje voor de veertigdagentijd en de Goede Week. Een boekje om dagelijks
inspiratie uit te halen en cadeau te geven!
Prijs € 4,95

Nationale boekenweek
van 8 tot 16 maart

Het Vaticaan

Alle schilderijen • Anja Grebe
Een uniek overzicht van de monumentale collectie
van het Vaticaan. Niet alleen de schilderingen en
schilderijen van de oude meesters, maar ook meer
dan 300 beelden, kaarten, wandkleden en relikwieën. 180 werken zijn voorzien van extra informatie.

Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 maart is
het weer Boekenweek. Dit jaar is het centrale
thema ‘Reizen’, echte verhalen over reizen tot
de reis die je maakt in je hoofd als je leest. Bij
besteding van € 12,50 aan boeken krijgt u het
Boekenweekgeschenk cadeau, geschreven door
Tommy Wieringa. Hiermee kunt u bovendien
zondag 16 maart gratis met de trein reizen.

Prijs € 55,00 (intekenprijs) • Verschijnt aug. 2014

CD-opnames UTP-koor (1982-1990)

Vier CD’s met liederen voor de Eucharistieviering en
Vesperdienst, psalmen en avondwake en uitvaartliturgie.

Thematafels

Afgestemd op de tijd van het jaar richten we een
speciale thematafel in rond de Eerste Communie.
In onze winkel vindt u een keur aan kinderbijbels.
Ten behoeve van de ouderavonden ter voorbereiding van de Eerste Communie is het mogelijk
een zogeheten boekendoos te lenen.

Prijs per CD €12,50
Prijs per set van vier stuks € 39,90

Openingstijden

Met ingang van dit jaar is de Kloosterboekwinkel zeven dagen per week geopend, dagelijks
van 10.00 tot 16.30 uur, op de maandag vanaf
12.00 uur.
In onze winkel kunt u pinnen en betalen met de
nationale boekenbon en met VVV (Iris)- bon.

Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem

T 043 450 2332
F 043 450 3055

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Openingstijden
zo 10.00 - 16.30 uur
ma 12.00 - 16.30 uur
di 10.00 - 16.30 uur
wo 10.00 - 16.30 uur
do 10.00 - 16.30 uur
vr 10.00 - 16.30 uur
za 10.00 - 16.30 uur

Het boek van emoties

spiritualiteit

Gevoelens als bron van levenskracht, energie en
levensvreugde • Anselm Grün
Emoties bepalen ons denken en doen en beïnvloeden onze beslissingen in belangrijke mate. Emoties
zijn echter ook een bron van kracht en voorwaarde
voor een echte ontmoeting met de ander. In dit
boek laat Anselm Grün op inspirerende wijze zien
hoe heel verschillende gevoelens ons levenskracht,
energie en levensvreugde kunnen geven.

Reis van de ziel

Willem Glaudemans
De auteur neemt je mee op reis naar binnen, naar
je ziel. Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en
karaktertrekken in zich die bijdragen aan het geluk
in je eigen leven, maar ook aan de wereld om je
heen. Dat is jouw ‘schat’. Tijdens je leven maak je
een reis. Je ontwikkelt jezelf tijdens die reis en komt
zo steeds dichterbij jezelf, je schat. Willem Glaudemans wil je met dit boekje inspireren om op je
eigen zielereis te gaan.

Prijs € 16,95

Het boek van vergeving

In vier stappen naar harmonie met onszelf en
de ander • Desmond Tutu en Mpho Tutu
Hoe vergeef je degene die jou iets heeft aangedaan? Hoe heel je wat je een ander hebt aangedaan? Hoe vraag je om vergiffenis en hoe vergeef je
uiteindelijk jezelf? Bisschop Desmond Tutu schreef
dit boek samen met zijn dochter Mpho Tutu. Zij
schetsen een viervoudig pad waarin je tot vergeving
kunt komen. In deze vier stappen zul je moeten
toegeven wat je verkeerd hebt gedaan en zul je het
verhaal van je eigen pijn of die van de ander ten
volle moeten uitspreken.

Prijs € 4,95 • verschijnt maart 2014

Het kwaad overwinnen met liefde
en vertrouwen

Anselm Grün
Anselm Grün beschrijft het ontstaan van het kwaad
vanuit filosofisch, theologisch en psychologisch
perspectief. Hij gaat uit van de goedheid van een
mens, maar zonde, schuld en verzoeking liggen
altijd op de loer. Gelukkig is de mens in staat het
kwaad om te vormen tot het goede. Grün schrijft in
vijf stappen hoe dat kan. Zijn sleutelwoorden zijn:
‘vergeving’, ‘liefde’, ‘verzoening’ en ‘heelheid’.
Prijs € 16,95 • verschijnt mei 2014

Thich Nhat Hanh
Aandachtig communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht
spreekt. Daarvoor is het nodig dat je opmerkzaam
bent en bewust ademt. Mindful communiceren
verzacht pijn en lijden; liefde en compassie nemen
toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk op.
Aandachtige communicatie werkt helend in relaties,
op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zó
communiceren draagt bij aan een betere wereld.

Prijs € 10,00

Prijs € 16,95

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie
van producten te koop die bijdragen aan eerlijke handel. Het assortiment bestaat uit voedingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden.

Franciscus van Assisi

Mysticus van nabijheid • André Jansen o.f.m.
Franciscus van Assisi was een heilige, maar goed
geworteld in de aarde. Centraal in Franciscus’ spiritualiteit staat volgens André Jansen de parabel van
de barmhartige Samaritaan. In tegenstelling tot de
priester en de leviet komt die de geslagen reiziger
nabij, wordt hij de ‘naaste’ van die man.
De auteur legt de focus op de mystieke dimensie
van dit ‘naaste worden’ en hij noemt Franciscus
‘een mysticus van nabijheid’.

Prijs € 6,95

Mijn doopboek

Sophie Piper
Dit succesvolle doopboek is nog steeds populair
en daarom opnieuw leverbaar. Aan de hand van
gedichtjes en fragmenten uit de Bijbel vertelt het
boekje over de doop en over het kind van God zijn.

De glorie van het Byzantijnse rijk
en vroege christendom

Henri Nouwen
In dit boek brengt Henri Nouwen al zijn ervaring
samen uit zijn werk in de Ark-gemeenschap, waar
hij o.a. zorgde voor Adam, een mentaal gehandicapte jongen die niet kon spreken. De zorg draagt
een ambiguïteit in zich: het is een geschenk, maar
ook een enorme fysieke en emotionele uitdaging.
Vanuit zijn eigen ervaring ontdekte Henri Nouwen
dat zorgen “een opportuniteit is voor innerlijke
bevrijding en transformatie voor wie zorg draagt en
zorg ontvangt”.

Jiddu Krishnamurti
‘Bevrijd van het bekende’ is een van Krishnamurti’s
meest toegankelijke werken. In dit boek onthult hij
hoe we onszelf radicaal en direct kunnen bevrijden
van de tirannie van het verwachte. Door onszelf
te veranderen kunnen we de structuur van de
samenleving en onze relaties veranderen. De grote
behoefte aan verandering en de erkenning van de
mogelijkheid ervan vormen een essentieel onderdeel van de boodschap van dit boek.

Vragen, vechten & verlangen •
Mgr. Joris Vercammen e.a.
Een eigentijdse handreiking met teksten (Bijbel,
overweging, gebed) en beelden om elke dag van
de Veertigdagentijd een moment van bezinning te
geven op weg naar Pasen.
Dit boekje wil een groeiende groep mensen uit
verschillende kerkelijke stromingen aanspreken die
invulling willen geven aan de vastentijd.
Met begeleidende website waar extra informatie
is te vinden en waar deelnemers hun ervaringen
met vasten en met hun andere goede voornemens
kunnen delen.

Een spiritualiteit van het leven

Een spiritualiteit van de zorg

Bevrijd van het bekende

40 dagen in 2014

Prijs € 9,95

Prijs € 10,00

Prijs € 16,95

Prijs € 75,00 • verschijnt april 2014

Handboek Geestelijk leiderschap

René Erwich, Jan Hoek, Jan Marten Praamsma
Geestelijk leiding geven aan zoekende christenen is
in deze postchristelijke samenleving geen sinecure.
De pastor vormt de schakel tussen de christelijke
traditie enerzijds en het levensverhaal van de pastorant of de christelijke organisatie of gemeenschap
anderzijds. Hij begeleidt christenen om volk van
God te kunnen zijn in deze complexe, snel veranderende tijd. In dit handboek vinden christelijke
leiders de benodigde ondersteuning voor het goed
uitoefenen van hun beroep.
Prijs € 23,50 • verschijnt maart 2014

Eilandgasten – De avondboot –
Laatste seizoen

Boekenvenster • voorjaar 2014

Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen
op dit moment alle Nederlandse titels aan u
leveren of versturen met minimale verzendkosten. Naast ons specialisme, de levensbeschouwelijke en spirituele boeken, kunt u bij ons alle
(ca. 100.000!) Nederlandse boeken bestellen,
zoals literaire romans, hobby- en reisboeken.
U kunt telefonisch, via internet of met de
bestelkaart boeken bestellen.

Eerste Hulp bij Kloosterbezoek

Informatiekit voor kloostergangers •
Jan-Willem Wits
In deze handige informatiegids voor kloostergangers vind je toegankelijk geschreven informatie over
kloosters en kloosterordes, met een beschrijving
van het kloosterleven, het leefritme, de dagindeling, de regels en gebruiken. Van de belangrijkste
kloosters vind je korte monografieën, aangevuld
met interviews. Ook vind je in Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek alles over de rangen en standen en over
de verschillende tradities en ordes (Benedictijnen,
Jezuïeten, Dominicanen, Franciscanen).
Prijs € 14,90 • verschijnt maart 2014

Antony Eastmond
Dit boek neemt de lezer mee door de rijke duizendjarige geschiedenis aan de hand van driehonderd
van de beste kunstwerken. Van het eind van het
Romeinse Rijk tot aan het begin van de Renaissance. Van mozaïeken tot muurschilderingen, van paneelschilderingen tot juwelen, van textiel, munten,
glaswerk tot architectuur: het komt allemaal aan
bod. Alles wordt geplaatst in de sociale, religieuze
en politieke context.

Het leven volgens Oek de Jong

Terug naar een naaktheid • Johan Goud (red.)
“Ik verlang van een roman dat hij door zijn verhaal
en door de kracht van zijn vormgeving, door wat hij
is, terugleidt naar iets dat moeilijk te benoemen is
en dat ik maar een naaktheid noem, een echtheid”,
zei schrijver Oek de Jong ooit over de roman.
Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke
lectuur van zijn werk, waarbij literaire, filosofische
en religieuze aspecten aan de orde komen. Natuurlijk komt ook de schrijver zelf aan het woord.
Prijs € 19,95

Langzaam door de snelle tijd

Kalender voor de vasten- en lijdenstijd •
Anselm Grün en Clemens Bittlinger
Prachtige kalender met 50 stemmingsvolle foto’s in
kleur en verdiepende teksten die de lezer onthaasten, verstillen en inspireren tijdens de vastentijd.
Anselm Grün en Clemens Bittlinger als metgezel op
weg naar Pasen. Gedurende zeven weken leiden ze
de lezer door de veertigdagentijd.
Aan de hand van rustgevende foto’s bieden ze elke
dag een meditatieve verdieping gegroepeerd rond
weekthema’s: stilte, waakzaamheid, vrede, liefde,
uitzicht e.a.
Prijs € 12,50

Gandhi, de biografie

Vonne van der Meer
Bundeling van drie los verschenen romans van
Vonne van der Meer waarin de gasten van het huurhuis ‘Duinroos’ op Vlieland worden gevolgd in hun
vakantieweken. De verbinding tussen de verhalen
wordt gevormd door met name het eilandklimaat
van wind, strand en zeelucht. Tijdens hun verblijf op
het eiland komen de gasten tot inzichten in en soms
belangrijke beslissingen over hun leven.
Prijs € 15,00

Prijs € 18,95

Uitgebreide bestelservice

Prijs € 19,99 • verschijnt maart 2014

Henri Nouwen
Welk levenspad willen wij volgen? Henri Nouwen
nodigt ons uit om na te denken over ons leven op
basis van drie momenten die met elkaar verbonden
zijn: eenzaamheid, gemeenschap en dienstbaarheid. Door stilte en eenzaamheid blijven we in contact met onze eigen identiteit. Door onze relaties
met anderen leren we te vieren en te vergeven.
Gedragen door die relaties kunnen we anderen
helpen en innerlijke rust vinden.

Spreken met liefde, luisteren met
compassie

diversen

De jonge jaren • Ramachandra Guha
Mahatma Gandhi is een van de invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. In het eerste deel
van deze grootse biografie weet historicus Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van
Gandhi’s jeugd in India, zijn studiejaren in Londen
en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en
1915. Deze jaren zouden hem uiteindelijk vormen
tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie.
Prijs € 39,95 • verschijnt april 2014

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

klooster wittem boekenvenster
voorjaar 2014

aanraders

Pinksterlezing Huub Oosterhuis
De traditionele lezing op
Pinksterzaterdag zal dit jaar
worden verzorgd door de
theoloog en dichter Huub
Oosterhuis, die vooral bekend is geworden door zijn
liedteksten.
Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van
vragen. Daarna bestaat de mogelijkheid om boeken
aan te schaffen en te laten signeren.
Het is raadzaam om tijdig een plaats te reserveren.
DATUM		
TIJD & PLAATS
		
		
ENTREE		
RESERVEREN
		

Vriend voor het leven

Huub Oosterhuis
Een verzameling van de mooiste teksten, liederen
en gedichten van Huub Oosterhuis met een sterk
autobiografische inslag. Alle belangrijke thema’s
passeren de revue: zijn godsbeeld, de actuele
betekenis en de historische wortels van diverse
bijbelboeken, zijn geloofsopvattingen en de grote
dichters en denkers die hem inspireerden.
Regelmatig onderbreekt Oosterhuis zijn poëtische
proza voor zijn bekende gedichten en liedteksten.
Prijs € 24,99

zaterdag 7 juni
14.00 - 15.15 uur: lezing in de
Gerarduskapel; daarna signeer
sessie in de Kloosterbibliotheek
€ 7,50 per persoon
info@kloosterwittem.nl
of via 043 450 1741

Onderweg naar Pasen

Meditatieboekje
Een lees- en meditatieboekje voor de veertigdagentijd en de Goede Week. Een boekje om dagelijks
inspiratie uit te halen en cadeau te geven!
Prijs € 4,95

Nationale boekenweek
van 8 tot 16 maart

Het Vaticaan

Alle schilderijen • Anja Grebe
Een uniek overzicht van de monumentale collectie
van het Vaticaan. Niet alleen de schilderingen en
schilderijen van de oude meesters, maar ook meer
dan 300 beelden, kaarten, wandkleden en relikwieën. 180 werken zijn voorzien van extra informatie.

Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 maart is
het weer Boekenweek. Dit jaar is het centrale
thema ‘Reizen’, echte verhalen over reizen tot
de reis die je maakt in je hoofd als je leest. Bij
besteding van € 12,50 aan boeken krijgt u het
Boekenweekgeschenk cadeau, geschreven door
Tommy Wieringa. Hiermee kunt u bovendien
zondag 16 maart gratis met de trein reizen.

Prijs € 55,00 (intekenprijs) • Verschijnt aug. 2014

CD-opnames UTP-koor (1982-1990)

Vier CD’s met liederen voor de Eucharistieviering en
Vesperdienst, psalmen en avondwake en uitvaartliturgie.

Thematafels

Afgestemd op de tijd van het jaar richten we een
speciale thematafel in rond de Eerste Communie.
In onze winkel vindt u een keur aan kinderbijbels.
Ten behoeve van de ouderavonden ter voorbereiding van de Eerste Communie is het mogelijk
een zogeheten boekendoos te lenen.

Prijs per CD €12,50
Prijs per set van vier stuks € 39,90

Openingstijden

Met ingang van dit jaar is de Kloosterboekwinkel zeven dagen per week geopend, dagelijks
van 10.00 tot 16.30 uur, op de maandag vanaf
12.00 uur.
In onze winkel kunt u pinnen en betalen met de
nationale boekenbon en met VVV (Iris)- bon.

Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem

T 043 450 2332
F 043 450 3055

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Openingstijden
zo 10.00 - 16.30 uur
ma 12.00 - 16.30 uur
di 10.00 - 16.30 uur
wo 10.00 - 16.30 uur
do 10.00 - 16.30 uur
vr 10.00 - 16.30 uur
za 10.00 - 16.30 uur

