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Boekenweeklezing  
filosoof Hein Stufkens: Wie ben je?

De lezing staat in het kader 
van de Nationale Boeken-
week 2023, die als thema 
heeft ‘Ik ben alles’ en wil 
daarmee aandacht vragen 
voor de pluriformiteit van 
onze identiteit.
Met zijn nieuwste dicht-
bundel ‘Tot aan het mor-
genlicht’ als uitgangspunt zal Hein Stufkens 
onder andere spreken over de spiritualiteit van 
Franciscus van Assisi; aandacht voor duurzaam-
heid en ‘groen leven’.
Na de pauze is er nog gelegenheid om vragen te 
stellen, zijn boek te kopen en te laten signeren. 

DATUM & TIJD za. 18 maart van 14 tot 16 uur
PLAATS  Scala
KAARTEN € 10,00, te reserveren via  
  043 450 1741 of website

  
Pinksterlezing Peter Nissen 
Paus Franciscus: 10 jaar revolutie van de 
tederheid

Wij leven in een wereld vol 
korte lontjes en menings-
verschillen lopen snel uit 
de hand.  Paus Fran ciscus 
introduceerde het begrip 
‘revolutie van de teder-
heid’ en onder zijn leiding 
oefent de rooms-katholie-
ke kerk zich in mildheid en 
verdraagzaamheid. Van docerende kerk naar een 
lerende kerk, van de (ver-)oordelende kerk naar 
een luisterende kerk. Kan de kerk zo een nieuwe 
betekenis krijgen voor onze samenleving, als een 
leerschool van mildheid? 
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.

DATUM & TIJD za. 27 mei van 14 tot 16 uur
PLAATS  Scala
KAARTEN € 10,00, te reserveren via  
  043 450 1741 of website

OPENINgSTIJDEN
Dagelijks - zeven dagen in de week -  
van 09.00 tot 17.00 uur

Op internet: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Boekenvenster • voorjaar - zomer 2023 prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Bijbel & bijbelse handboeken

Wij verzorgen 
boekendozen en boekentafels 

voor bijv.  
Eerste Communie, Vormsel 

of themabijeenkomsten.
Voor info: 043 450 2332

Zeven dagen per week GEOPEND
van 09:00 tot 17.00 uur

Tegen de stroom in
Een veelvormige balans van 10 jaar Paus Francis-
cus • Tom Zwaenepoel

Aan de hand van een thematisch ABC en gesprekken 
met vele “Rome-kenners” maakt Tom Zwaenepoel 
een balans op van één decennium Argentijns pon-
tifcaat. Heeft zijn ‘revolutie’ het logge bestuursap-
paraat van de Kerk voldoende kunnen hervormen? 
Heeft hij de Kerk geloofwaardiger kunnen maken? 
Heeft hij vooruitgang geboekt in de interreligieuze 
dialoog?
Ook zijn kijk op de wereld wordt onder de aandacht 
gebracht: de onrechtvaardigheid door de kloof tus-
sen rijk en arm, het migratievraagstuk, de wereld-
vrede...

Prijs € 21,99

Vertroostingen
Gewone woorden van Dirk de Wachter

Hoe vind je troost in moeilijke situaties? En waar 
kunnen we terecht? In dit persoonlijke boek onder-
zoekt Dirk De Wachter hoe we in de moeilijkste mo-
menten troost kunnen vinden. Die zit in kunst, in na-
tuur, in schoonheid, in gedachten en rituelen, maar 
vooral: in de ander.

Prijs € 22,99

Op weg naar Pasen 2023
Meditatieboekje van Aswoensdag tot Paaszondag

Een meditatieboekje dat je meeneemt op een spi-
rituele weg doorheen de veertigdagentijd. Dwars 
door de woestijn naar de verrijzenis die aan de ho-
rizon gloort. Dag voor dag biedt het boekje kleine 
stukjes die tot nadenken stemmen, aanzetten tot 
persoonlijke reflectie of uitnodigen tot gebed.

Prijs € 6,95

Bijbel - NBV21
met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Aan deze ‘wetenschapsbijbel’ leverden 60 weten-
schappers een bijdrage. Hij biedt je houvast als je 
tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd wordt 
met ingewikkelde vragen uit deze tijd, zoals daar zijn 
gender, duurzaamheid of religieus geweld. In deze 
uitgave is de tekst van de Bijbel samengebracht met 
betrouwbare inzichten van mensen met liefde voor 
de Bijbel. Het resultaat is een Bijbel voor iedereen 
die zich wil verdiepen in de verhouding tussen de 
wereld van de Bijbel en de 21e eeuw.

Prijs € 58,00

Kinderbijbel in 365 verhalen
Mary Batchelor

In deze prachtig geïllustreerde kinderbijbel worden 
365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament na-
verteld, waarbij de tekst dicht bij de oorspronkelijke 
tekst blijft. Elk verhaal is voorzien van een grote illus-
tratie, die de wereld en de mensen in Israël dichtbij 
brengt en tot leven wekt. Lees zelf of wordt voorge-
lezen: elke dag een verhaal uit de Bijbel.

Prijs € 29,99 • verschijnt mei 2023

Woorden uit de Bijbel
Het verhaal van God op scharniermomenten van 
het leven • Nynke Dijkstra, Arjen Bultsma

Dit boek is voor mensen die wat verder van de kerk 
af staan en in hun eigen situatie thuis of op het werk 
soms steun zoeken in citaten uit de Bijbel. Een boek 
met citaten, te gebruiken als een troost en inspiratie 
op de beslissende momenten van een mensenleven.

Prijs € 14,95 • verschijnt maart 2023

Pastoraat en dementie
Praktische handreiking voor vrijwilligers en pro-
fessionals in de kerk • Annemarie Roding-Schilt

In dit boek geeft Annemarie Roding-Schilt handvat-
ten aan vrijwilligers en professionals in de kerk. Wat 
moet je doen als leden van je geloofsgemeenschap 
dement worden? Kunnen ze naar kerkdiensten blij-
ven komen? En hoe geef je het pastorale bezoek het 
beste vorm en inhoud? Dit boek helpt met prakti-
sche tips en voorbeelden bij de zoektocht naar ant-
woorden.

Prijs € 14,99 • verschijnt maart 2023

Het overlijden overleven
Een praktische handleiding voor als je partner 
overlijdt in de bloei van jullie leven • Emilie van 
Karnebeek & Xandra Niehe

Een nachtmerrie is net waarheid geworden: je part-
ner is overleden. Wat nu? Wat moet je doen? Je 
leven wordt op zijn kop gezet. In emotionele en in 
praktische zin.
Voor de achterblijvende partners, en ook voor de 
cirkels daaromheen, schreven de auteurs een prak-
tische handleiding, met alle tips, kennis en over-
zichten gebundeld. Het is geen handleiding om je 
verdriet te verwerken, maar wel een waardevol en 
praktisch houvast in een moeilijke en verwarrende 
periode.

Prijs € 30,00 • verschijnt maart 2023

Niet niks
Een jaar met de dood op mijn hielen • Hiske Dibbets

In oktober 2020 hoort Hiske Dibbets dat ze kanker 
heeft met een slechte prognose. In shocktoestand 
stopt ze met werken. Ze laat haar testament opma-
ken en trouwt met haar vriend. Als ze vervolgens aan 
een chemokuur begint, wordt ze overvallen door 
herinneringen. Ze overziet haar leven. Hoe valt de 
balans uit? Heeft ze er genoeg uit gehaald? Welke 
nieuwe inzichten geeft de ziekte haar?

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2023

Overweldigend
Leven met wat je niet in de hand hebt • Frits de Lange

Overweldigende ervaringen worden vaak buiten het 
alledaagse leven geplaatst. Die ervaringen overwel-
digen ons, maar daarna gaat het gewone leven weer 
verder. 
Frits de Lange beweert het tegendeel: overweldi-
gende ervaringen zijn juist de grond van ons bestaan. 
Het hele leven is overweldigend. Dit besef biedt ons 
een sleutel tot een nieuwe, rijkere verhouding met 
de wereld om ons heen.
Een boek voor de filosofische zinzoeker dat laat zien 
hoe we niet alles onder controle hebben en waarom 
dat helemaal niet erg is.

Prijs € 22,99

Samen onderweg naar Pasen
40 dagenboek voor gezinnen • Jacolien Hoek & 
Willemijn de Weerd

In dit gezinsdagboek volg je samen 40 dagen lang de 
levensweg van Jezus. Elke week bevat een uitgebreid 
gezinsmoment en zes kortere stukjes met vragen, 
bijbelteksten, weetjes en creatieve opdrachten voor 
kinderen in de bassisschoolleeftijd. Ook is er voor 
elke week een puzzelstuk, waarop een deel van de 
lijdensweg te zien is.

Prijs € 12,99

O hoofd vol bloed en wonden
Passiemeditaties • ds. J.A. Kloosterman (red.)

Deze bundel bevat 49 meditaties over het lijden van 
Jezus Christus aan het kruis, waarbij in het spoor van 
de Middeleeuwen de zeven lichaamsdelen van Jezus 
Christus als uitgangspunt genomen zijn. De medita-
ties kunnen tijdens de lijdenstijd gelezen worden. Ie-
der lichaamsdeel is geïllustreerd met een kunstwerk.

Prijs € 17,99

Kleine rituelen
50 dagen op reis • Mattias Rouw, Monk Collective

Door de eeuwen heen hebben mensen de vijftig 
dagen van Pasen tot en met Pinksteren gebruikt om 
dagelijks even tot stilstand te komen. Een reis van de 
ziel naar binnen, in zeven weken. In dit boek is dit 
gebruik naar onze tijd vertaald, met bijbelteksten, 
verhalen, kleine rituelen, muziek en recepten. Het 
gevestigde weekritme geeft houvast en leidt je door 
vijftig dagen heen. Op welk moment in het jaar je ook 
begint, het zal een bijzondere reis naar binnen zijn.

Prijs € 14,99

Van as naar opstanding
Zeven weken pelgrimeren door de woestijn van 
deze tijd • Diverse auteurs, Adveniat redactie

Als we ooit behoefte hebben gehad om thuis of op 
het werk te bidden en zo de woestijn van deze tijd 
, van deze crisis, uit te houden, dan is het wel de 
komende Vastentijd. Daarom doen alle bisdommen 
mee aan dit nieuwe gebedenboek van Adveniat. Alle 
bisschoppen schrijven een meditatie, vrouwelijke re-
ligieuzen tekenen voor nieuwe gebeden daarbij.

Prijs € 9,99

Het lege graf
Van Pasen naar Pinksteren • Brian Sibley, Stephan 
Waterhouse (ill.)

Alle belangrijke gebeurtenissen rond Pasen en daar-
na, tot Pinksteren, worden in dit boek op bijbelge-
trouwe wijze herverteld. Geschikt voor kinderen van 
ongeveer 5-8 jaar.
Om voor te lezen en zelf te lezen.

Prijs € 11,99 • verschijnt april 2023

Wij leveren alle soorten boeken 
die in het Nederlandse 
taalgebied uitkomen, 

ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

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

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Levensvragen

40-Dagen, Pasen, Pinksteren
Ieder moment heilig
Liturgieën en gebeden • Douglas Kaine McKelvey

Douglas Kain McKelvey biedt de lezer gebeden en 
liturgieën voor de gewone gebeurtenissen uit het 
dagelijks leven, zoals ‘Een liturgie om met vrienden 
feest te vieren’, ‘Een liturgie voor de was’ of ‘Een li-
turgie voor het eerste haardvuur van het seizoen’. 
Deze gebeden verbinden God met het dagelijks le-
ven en helpen om stil te staan bij het idee dat het 
leven een heilig doel heeft, vooral wanneer je het te 
druk hebt om dat op te merken.

Prijs € 24,99 • verschijnt mei 2023

Zegen deze chaos
Eerlijke gebeden voor iedere moeder • Bumni 
Laditan

De Amerikaanse auteur en twitteraarster Bunmi La-
ditan beschrijft en deelt op een verfrissende manier 
de gebeden voor haar kinderen. Haar herkenbare en 
hartverwarmende gebeden kunnen dienen als inspi-
ratiebron voor het eigen gebedsleven. Ze beschrijft 
de emoties die elke moeder voelt, maar niet altijd 
onder woorden kan of durft te brengen. Dit boek 
laat zien hoe gebed het eigen leven kan veranderen, 
maar ook dat van het kind.

Prijs € 16,99 • verschijnt april 2023

In wind en vuur
Alle liederen (toegelicht) • Willem Barnard

Willem Barnard (1920-2010), ook bekend als Guil-
laume van der Graft, is de belangrijkste kerklieddich-
ter van de twintigste eeuw. Voor Barnard vormden 
poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn lie-
deren komt alles samen. Het driedelige 'In wind en 
vuur' brengt Willem Barnards schat van 350 liederen 
voor het eerst samen en licht de liederen uitgebreid 
toe. Deel I bundelt alle liederen. De liedteksten zijn 
voorzien van een melodie en soms ook van alterna-
tieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van 
het liturgisch jaar en heeft daarnaast categorieën als 
ordinarium en getijden. De delen II en III bieden per 
lied een heldere toelichting op de poëtische, bijbel-
se, liturgische en muzikale aspecten. Een keur aan 
dichters, exegeten, liturgen en hymnologen werkte 
hieraan mee.

Prijs € 125,00

Buffet & Rozenkrans
Mijn moeders dood liturgisch beleefd • Thomas 
Quartier

Wanneer de dood je leven binnengaat, kun je zowel 
de alledaagse alsook de religieuze momenten litur-
gisch vormgeven. Buffet en rozenkrans kunnen zo 
allebei liturgie zijn. Midden in zijn enerverend jaar 
als Theoloog des Vaderlands moet de benedictijner 
monnik Thomas Quartier afscheid nemen van zijn 
moeder. In dit boek schrijft hij over zijn ervaringen 
aan het sterfbed en wat hij doet om troost te bieden 
in het land van de dood waar niemand de weg kent. 
Dat doet hij door zeer persoonlijke dagboekaante-
keningen te verbinden met reflecties, meditaties en 
gebeden.

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2023
 

Liturgie & PastoraatVitaal ouder worden is zo gek 
nog niet
De complete gids om gezond te blijven •  
Ester Bertholet

Als specialist ouderengeneeskunde had Ester Ber-
tholet honderden gesprekken met patiënten op 
leeftijd. Op basis daarvan schreef zij dit handboek 
voor 55-plussers om vooral gezond te blijven. Kno-
pen ontwarren is de kern van haar betoog. Klachten 
en problemen op een rijtje zetten, uitleggen waar-
door klachten worden veroorzaakt. En niet alleen 
over de bekende ouderdomsziektes spreekt ze in dat 
verband, maar ook bijvoorbeeld over zingeving, me-
dicijngebruik en sociale contacten.

Prijs € 35,00
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Vliegen vallen vangen
Leren leven in vertrouwen zonder angst •  
Henri J.M. Nouwen en Carolyn Whitney-Brown

Een postuum boek van Henri Nouwen, over zijn 
grootste fascinatie: hoe kun je als trapeze-artiest nu 
vertrouwen dat je gevangen wordt? Henri Nouwen 
komt tot de conclusie dat het niet om de vlieger gaat 
maar om de vanger, zoals dat ook gebeurt in het 
geestelijk leven. We kunnen slechts leven omdat we 
geloven dat we gevangen worden door God.

Prijs € 19,99

Woorden doen ertoe
Spreken en luisteren met je hart • Marinus van 
den Berg

In deze turbulente tijd is het belangrijk te beseffen 
wat de kracht van woorden is. Woorden kunnen be-
driegen, bedreigen en misleiden. Woorden kunnen 
mensen wegzetten of een begin vormen van verwij-
dering. Marinus van den Berg laat zien dat woorden 
daarentegen ook een positieve kracht kunnen vor-
men. Ze kunnen helen, mensen met elkaar verbin-
den en bijdragen aan een mooiere wereld.

Prijs € 17,99 • verschijnt maart 2023

Op zoek naar de heilige graal
Herontdekking van het christelijk geloof • Tom 
Schepers

De jonge theoloog Tom Schepers biedt de lezer een 
herontdekking van het christelijk geloof. Allerhande 
zinzoekers geloven in de mythe dat het christendom 
achterhaald en niet meer van deze tijd is, maar het 
christendom bevat een enorme schat die het waard 
is om naar op zoek te gaan. Hij neemt de lezer mee 
op reis in de veelzijdige wereld van de christelijke re-
ligie. Hij laat zien dat het christelijk geloof aansluit bij 
moderne bevindingen uit de biologie, neuroweten-
schappen en filosofie.

Prijs € 21,99 • verschijnt mei 2023

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

De namiddag van het Christendom
Op weg naar een nieuw tijdperk • Tomás Halík

Tomáš Halík schetst op profetische wijze de toe-
komst van de kerk. Hij stelt dat we niet leven in een 
tijdperk van verandering, maar in de verandering 
van een tijdperk. Al de crises die de kerk nu door-
maakt, zijn nodig om tot een volwassener christen-
dom te komen. Hij ziet de volwassener kerk als een 
kerk die over haar grenzen heen stapt en een we-
reldwijd broederschap helpt vormen.

Prijs € 29,99 • verschijnt mei 2023

Wat is ruimte waard?
Marjolein van Heemstra

‘Weerloos en waardevol’ is het thema van de Maand 
van de Filosofie 2023 (april). Schrijver, dichter en 
theatermaker Marjolein van Heemstra schreef hier-
voor dit essay waarin zij je meeneemt naar de vertes 
die rijk maken en zij toont de verarming die dat tege-
lijkertijd teweegbrengt.

Prijs € 8,00

godenschemering
De geschiedenis van ons geloof in God • Daniel 
de Waele

Een theologische cultuurgeschiedenis die de evo-
lutie van het geloof in God uitdiept in de loop der 
tijd. Israël ontdekte in een polytheïstische wereld 
de Ene God, die door de tijd heen steeds humaner 
werd en dichterbij kwam. Hoe is het geloof na die 
grote stap geëvolueerd? Hoe past het verdampen 
van het geloof, dat uiteindelijk eindigde in de dood 
van God, in deze evolutie? De Waele ontwaart naast 
deze geloofsevolutie een andere geschiedenis: een 
blijvende zoektocht naar de ene God.

Prijs € 27,99

Staan in de wereld van nu
Uitdagingen in een postchristelijke beschaving • 
Jacques Ellul

Dit is een hertaling van Ellul’s boek dat oorspronke-
lijk werd uitgegeven in 1948. Het is indrukwekkend 
hoe dit hartstochtelijke essay nu nog zo actueel kan 
zijn. Als leiders het stuur kwijt zijn, media ons bezig-
houden met bijzaken, en techniek en geld de aarde 
onderwerpen – wat is dan nog de taak van christe-
nen? Wat betekent nu nog het revolutionaire geloof 
in Christus? Jacques Ellul was filosoof, socioloog, 
theoloog en hoogleraar in het recht. Hij stond be-
kend als de man die alles heeft voorzien en zijn essay 
leert christenen hoe ze moeten staan in deze wereld.

Prijs € 20,00 • verschijnt april 2023

Simone Weil
Wat zij nalaat voor een seculiere wereld • Jan 
Mulock Houwer

Over de betekenis van Simone Weil  in de huidige tijd.
Wat maakt de mens menselijk? Volgens Simone 
Weil is dat een aangeboren gevoel voor het goede 
en voor liefde. Zowel om die te kunnen ontvangen 
als te kunnen geven. Dat veronderstelt dat dat alleen 
in relatie tot de ander kan zijn; en daarin is de ander 
iedere ander zonder aanziens des persoons.

Prijs € 18,50 • verschijnt mei 2023

Kierkegaard
Een biografie • Joakim Garff

In dit boek ontrafelt Joakim Garff Kierkegaards 
schuldbewuste verhouding tot zijn vader, de rivali-
teit met zijn broers en de turbulente relatie met zijn 
verloofde Regine Olsen. Ook geeft hij een prachtige 
zedenschets van het 19e-eeuwse Kopenhagen, waar 
Kierkegaard steeds vaker conflicten kreeg en in ge-
nadeloze karikaturen werd afgebeeld.

Prijs € 39,99 • verschijnt april 2023

Israël
De Hollandse zoektocht naar het beloofde land • 
Coen Verbraak

75 jaar geleden werd de staat Israël gesticht. Ter 
gelegenheid daarvan sprak Coen Verbraak met een 
breed palet aan mensen; van jong tot oud, bekend 
en onbekend. Maar allemaal hebben ze diezelfde 
liefde voor Israël. Waarom gingen ze er wonen? En 
waarom keerden sommigen toch weer terug? Sta je 
als joodse Nederlander per definitie aan de kant van 
Israël, of is dat geen vanzelfsprekendheid? Het zijn  
verhalen over hoopvolle tijden en bange dagen.

Prijs € 22,99 • verschijnt mei 2023

Het getijdenboek
Das Stunden-Buch • Rainer Maria Rilke

Dit is de eerste integrale, tweetalige uitgave van Het 
Getijdenboek (Das Stunden-Buch) in het Nederland-
se taalgebied, ruim honderd jaar na verschijnen in 
1905. Het geldt als de eerste belangrijke bundel van 
Rainer Maria Rilke (1875-1926), bestaande uit drie 
delen die in 1899, 1901 en 1903 ontstonden. Het is 
een gebedenboek, een spirituele (zoek)tocht en een 
opgave: God leeft niet in het licht en in de hemel, 
maar donker, in het ‘Seiende’, de concrete werkelijk-
heid, en kan door de (dicht)kunst aan het licht ge-
bracht worden.

Prijs € 29,50 • verschijnt mei 2023

Identi-tijd
Tussen toekomst en verleden • Paul van Tongeren

In 1843 schreef de filosoof Sǿren Kierkegaard al dat 
het leven van de mens doordrongen is van de tijd. En 
met de tijd komt het lijden. We zijn bijna nooit echt 
in het nu aanwezig. Denker des Vaderlands Paul van 
Tongeren laat zien wat het betekent dat zowel ieder 
mens als de samenleving als geheel altijd uitgestrekt 
is tussen verleden en toekomst. De opgave bestaat 
erin het heden te maken tot werkplaats waar verle-
den en toekomst elkaar kunnen bepalen en bevrijden.

Prijs € 16,99
 

Schimmenrijk
Rosita Steenbeek

Als haar vriend Lorenzo, een archeoloog uit het ge-
bied van de Etrusken, plotseling sterft, raakt de Ne-
derlandse beeldhouwster Lisa in een crisis. Ze besluit 
naar zijn geboortegrond te reizen om het verdriet 
in de ogen te zien en om meer te weten te komen 
over de raadselachtige omstandigheden rondom zijn 
dood. Dat wordt een avontuurlijke tocht waarin Lisa 
in aanraking met de wereld van grafrovers en rivier-
schuimers, die haar rondleiden door het Dodenrijk

Prijs € 23,99 • verschijnt mei 2023

In het gerardus Magazine (8x per jaar) staan  
iedere keer drie boeken die u kunt bestellen en 

thuis laten bezorgen zonder verzendkosten.

www.gerardusmagazine.nl

Proza, Poëzie, BiografieKerk, Theologie & Filosofie

Ziel zoekt zin
Hoe verder als je geloof het niet meer doet • 
Pauline Weseman

Wat als alles waar je in geloofde je niet helpt wan-
neer het erop aan komt? Pauline Weseman komt na 
het verlies van haar man in een geloofscrisis. Alles 
begint te schuiven. Ze gaat op zoek naar de contou-
ren van een nieuw christendom, buiten de gebaande 
paden, door interviews met medezoekers en repor-
tages over nieuwe vormen die ontstaan na een crisis.

Prijs € 24,99

Fulltime pelgrim
Een theoloog op weg naar Compostela •  
Bert Roebben

De Jakobsweg is niet alleen een sportieve, maar ook 
een spirituele uitdaging. Wat gebeurt er eigenlijk 
met de pelgrim die zich toevertrouwt aan de weg? 
De auteur van dit boek wou het aan den lijve on-
dervinden en vertrok op Pinksterdag 2021 vanuit 
Leuven naar Vézelay. Hij beschrijft zijn ervaringen 
onderweg en nodigt de lezer uit spiritueel mee te 
stappen. Actuele thema’s als kwetsbaarheid, dank-
baarheid, angst en verlangen passeren de revue.

Prijs € 24,00

Kansen zien kansen grijpen
Erik Borgman

Erik Borgman zoekt naar een verdieping van dienst-
baarheid en vindt die in de zeven geestelijke werken 
van barmhartigheid. Zo opent hij een oude weg van 
onze traditie naar de eigentijdse inzet voor dienst-
baarheid.

Prijs € 19,95 

Levenslessen
Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet • 
Nicolaas Sintobin

Nikolaas Sintobin grijpt terug op oude wijsheden om 
het leven in bloei te zetten. Hij doet dat aan de hand 
van twintig uit het leven gegrepen levenslessen: ge-
duld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veer-
kracht, liefde, vrijheid en meer. Het leven is een goed 
verpakt geschenk. De kunst is steeds dieper door te 
dringen in de eindeloze mogelijkheden die het biedt. 
Prijs € 20,00 • verschijnt mei 2023
 

Leven is leren
7 onverwachte wijsheden voor onderweg •  
Mirjam van der Vegt

De schrijver van het Beste Spirituele Boek 2021 geeft 
in dit boek praktische aanwijzingen hoe je meer rust 
in je leven kan brengen. Aan de hand van thema’s zo-
als kwetsbaarheid, moed, balans en veerkracht laat 
zij zien hoe we kennis over het goede leven daad-
werkelijk toepassen. Met inspiratie uit de psycholo-
gie, Westerse spiritualiteit en persoonlijke ontmoe-
tingen en verhalen.

Prijs € 20,99 • verschijnt maart 2023

Spiritualiteit & Zingeving

Paus Franciscus
De conservatieve revolutionair • Emmanuel van 
Lierde

Paus Franciscus komt over als progressief en revo-
lutionair. Maar klopt dat beeld wel? Of blijft hij, als 
puntje bij paaltje komt, toch ook een conservatieve 
kerkleider? Hij wist in de afgelopen tien jaar de toon 
en de stijl van de kerk aan te passen, maar is de in-
houd niet dezelfde gebleven? En al wil Franciscus 
een nieuwe wind door de kerk laten waaien en zet 
hij in op noodzakelijke structurele hervormingen, 
toch stuit ook hij op grenzen, weerstand en schan-
dalen. Dit boek is een zoektocht naar de prioriteiten 
van deze paus en maakt de balans op.

Prijs € 15,99

Overpeinzingen
Een filosofisch dagboek • Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, Romeins keizer van 161 tot 180, 
wordt beschouwd als de laatste grote vertegen-
woordiger van de Stoa, een filosofische stroming in 
de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield 
hij een filosofisch dagboek bij. Zijn stoïcisme is voor-
al een praktische levensfilosofie, “opdat men leeft 
in overeenstemming met de natuur”. De stoïcijnen 
beschouwen een leven overeenkomstig de natuur 
als de weg die leidt tot het voornaamste doel van de 
mens: volkomen geluk.

Prijs € 22,50 • verschijnt maart 2023

Wij kunnen ook Nederlandse 
studieboeken leveren! Pontius Pilatus

Paul Maier
Wie was Pontius Pilatus – de man die Jezus berecht-
te, maar twijfelde aan zijn schuld?
In deze historische roman schildert Maier het por-
tret van een ambitieus Romeins gouverneur. Te mid-
den van politieke intriges wordt Pontius Pilatus naar 
voren geschoven om in de provincie Judea de orde 
te handhaven. Het uitvoeren van zijn keizerlijke op-
dracht vergt de nodige tact en moed, want de joodse 
leiders hebben grote macht en invloed op het volk.

Prijs € 17,50 (tot 14 juni, daarna € 20,00)

Schurken en heiligen
Een onverbloemde kijk op goed en kwaad in de 
geschiedenis van het christendom • John Dickson

John Dickson gaat in op de donkere kanten van 200 
jaar christendom: van de kruistochten en de inqui-
sitie tot het racisme en misbruik in de huidige kerk. 
Maar hij belicht ook de goede momenten van de 
kerk, waarop ze in overeenstemming was met de 
leer van Jezus: van de opkomst van liefdadigheid tot 
de uitvinding van ziekenhuizen.

Prijs € 34,99 • verschijnt mei 2023

Nieuw Rome
Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de 
vijfde en zesde eeuw • Wim Jurg

In de vijfde eeuw na Christus verkruimelde het West-
Romeinse rijk, maar het Oost-Romeinse rijk ver-
nieuwde zich, onder leiding van kundige keizers en 
minstens zo kundige keizerinnen. De hoofdstad Con-
stantinopel groeide. Toen kwam Justinianus, ‘de kei-
zer die niet van ophouden wist’. Hij draaide de ver-
nieuwingen van de vijfde eeuw terug en probeerde 
ten koste van alles de verloren westelijke helft van 
het rijk te heroveren. Historicus Wim Jurg beschrijft 
deze boeiende geschiedenis.

Prijs € 24,90

Reformatie in de Lage Landen 1500-1620
Christine Kooi

Een boek over de sleutelmomenten van zowel de 
protestantse als de katholieke Reformatie in de 16e 
eeuw in de Noordelijke èn de Zuidelijke Nederlan-
den, met aandacht voor de politieke context waar-
binnen de veranderingen op plaatsvonden. Later in 
de 16e eeuw heeft de Reformatie bijvoorbeeld de 
opstand tegen de Habsburgers aangewakkerd en 
daarmee een rol gespeeld in de uiteindelijke vorming 
van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden.

Prijs € 27,50 • verschijnt mei 2023

Heliand
Nederlandse vertaling • Dr. Jan Nijen Twilhaar

De Heliand, een Oudsaksisch epos in stafrijm uit de 
eerste helft van de 9de eeuw, vertelt in 71 hoofd-
stukken over het leven van Jezus Christus vanaf zijn 
geboorte tot en met zijn hemelvaart. De auteur 
heeft van de vier evangeliën een lopend verhaal 
gemaakt: een evangelieharmonie. De Heliand volgt 
de inhoud van de vier evangeliën, maar de gebeur-
tenissen spelen zich af binnen de cultuur waarin de 
Saksen rond 800 leefden.

Prijs € 30,00 • verschijnt juni 2023

Levenslang activist
Hans Beerends en de strijd voor een eerlijke 
wereld • Ellen Mangnus & Marc Broere

Na zestig jaar actievoeren maakt Hans Beerends 
samen met auteurs Ellen Mangnus en Marc Broere 
de balans op. Wat heeft de strijd voor een eerlijke 
wereld opgeleverd? Hoe kun je optimistisch blijven 
als je de kranten openslaat? Hoe breng je mensen in 
beweging? Op deze urgente vragen heeft Hans Bee-
rends steeds weer een positief antwoord.

Prijs € 19,99

(Kerk)geschiedenis

De Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot 
aanbod van eer-
lijke producten, uit vele landen van de wereld. 
Alle Wereldwinkelproducten zijn ingekocht voor 
een redelijke prijs, zodat de maker van de pro-
ducten een fatsoenlijk leven kan leiden.

Samenleving

Jeugd & Jongeren

Feestdagenbijbel
Met de Bijbel door het jaar heen • Matthias Weber

In deze kinderbijbel vind je Bijbelverhalen bij 18 be-
kende en minder bekende feestdagen. Het legt een 
verband tussen het feest en de Bijbel. Dat is niet zo 
moeilijk uit te leggen bij de feesten van Kerst en Pa-
sen, maar welk verhaal hoort er nu bij Hemelvaart 
en wat vieren we nu eigenlijk met Carnaval? 
Om (samen) te lezen met kinderen van 3 tot 10 jaar.

Prijs € 19,95

Als er 100 mensen op de wereld 
waren
Jackie McCann, Adam Cushley (ill.)

Stel dat er honderd mensen op de wereld waren… 
hoeveel daarvan zouden kind zijn en hoeveel vol-
wassen? Hoeveel mensen zouden zwart haar heb-
ben en hoeveel bruin, blond of rood? Heeft ieder-
een (schoon) water en elektriciteit? Hoeveel van die 
honderd mensen kunnen lezen en schrijven?

Prijs € 15,99 • verschijnt april 2023

Mijn doopbijbel
Martina Steinkühler, Anja Boretzki (ill.)

Deze ‘doopbijbel’ bevat twintig bijbelverhalen voor 
de allerkleinsten en is een mooi cadeau bij geboorte 
en doop. Met gedichtjes, gebeden en geloofsthe-
ma’s. Er zijn in het leven van alledag veel momenten 
om over God te vertellen en zijn aanwezigheid te 
zien. Deze doopbijbel neemt kinderen mee in de we-
reld van het christelijk geloof, aan de hand van alle-
daagse situaties en meer dan twintig bijbelverhalen. 
Ook de christelijke feestdagen worden uitgelegd.

Prijs € 14,99 • verschijnt april 2023
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Vliegen vallen vangen
Leren leven in vertrouwen zonder angst •  
Henri J.M. Nouwen en Carolyn Whitney-Brown

Een postuum boek van Henri Nouwen, over zijn 
grootste fascinatie: hoe kun je als trapeze-artiest nu 
vertrouwen dat je gevangen wordt? Henri Nouwen 
komt tot de conclusie dat het niet om de vlieger gaat 
maar om de vanger, zoals dat ook gebeurt in het 
geestelijk leven. We kunnen slechts leven omdat we 
geloven dat we gevangen worden door God.

Prijs € 19,99

Woorden doen ertoe
Spreken en luisteren met je hart • Marinus van 
den Berg

In deze turbulente tijd is het belangrijk te beseffen 
wat de kracht van woorden is. Woorden kunnen be-
driegen, bedreigen en misleiden. Woorden kunnen 
mensen wegzetten of een begin vormen van verwij-
dering. Marinus van den Berg laat zien dat woorden 
daarentegen ook een positieve kracht kunnen vor-
men. Ze kunnen helen, mensen met elkaar verbin-
den en bijdragen aan een mooiere wereld.

Prijs € 17,99 • verschijnt maart 2023

Op zoek naar de heilige graal
Herontdekking van het christelijk geloof • Tom 
Schepers

De jonge theoloog Tom Schepers biedt de lezer een 
herontdekking van het christelijk geloof. Allerhande 
zinzoekers geloven in de mythe dat het christendom 
achterhaald en niet meer van deze tijd is, maar het 
christendom bevat een enorme schat die het waard 
is om naar op zoek te gaan. Hij neemt de lezer mee 
op reis in de veelzijdige wereld van de christelijke re-
ligie. Hij laat zien dat het christelijk geloof aansluit bij 
moderne bevindingen uit de biologie, neuroweten-
schappen en filosofie.

Prijs € 21,99 • verschijnt mei 2023

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

De namiddag van het Christendom
Op weg naar een nieuw tijdperk • Tomás Halík

Tomáš Halík schetst op profetische wijze de toe-
komst van de kerk. Hij stelt dat we niet leven in een 
tijdperk van verandering, maar in de verandering 
van een tijdperk. Al de crises die de kerk nu door-
maakt, zijn nodig om tot een volwassener christen-
dom te komen. Hij ziet de volwassener kerk als een 
kerk die over haar grenzen heen stapt en een we-
reldwijd broederschap helpt vormen.

Prijs € 29,99 • verschijnt mei 2023

Wat is ruimte waard?
Marjolein van Heemstra

‘Weerloos en waardevol’ is het thema van de Maand 
van de Filosofie 2023 (april). Schrijver, dichter en 
theatermaker Marjolein van Heemstra schreef hier-
voor dit essay waarin zij je meeneemt naar de vertes 
die rijk maken en zij toont de verarming die dat tege-
lijkertijd teweegbrengt.

Prijs € 8,00

godenschemering
De geschiedenis van ons geloof in God • Daniel 
de Waele

Een theologische cultuurgeschiedenis die de evo-
lutie van het geloof in God uitdiept in de loop der 
tijd. Israël ontdekte in een polytheïstische wereld 
de Ene God, die door de tijd heen steeds humaner 
werd en dichterbij kwam. Hoe is het geloof na die 
grote stap geëvolueerd? Hoe past het verdampen 
van het geloof, dat uiteindelijk eindigde in de dood 
van God, in deze evolutie? De Waele ontwaart naast 
deze geloofsevolutie een andere geschiedenis: een 
blijvende zoektocht naar de ene God.

Prijs € 27,99

Staan in de wereld van nu
Uitdagingen in een postchristelijke beschaving • 
Jacques Ellul

Dit is een hertaling van Ellul’s boek dat oorspronke-
lijk werd uitgegeven in 1948. Het is indrukwekkend 
hoe dit hartstochtelijke essay nu nog zo actueel kan 
zijn. Als leiders het stuur kwijt zijn, media ons bezig-
houden met bijzaken, en techniek en geld de aarde 
onderwerpen – wat is dan nog de taak van christe-
nen? Wat betekent nu nog het revolutionaire geloof 
in Christus? Jacques Ellul was filosoof, socioloog, 
theoloog en hoogleraar in het recht. Hij stond be-
kend als de man die alles heeft voorzien en zijn essay 
leert christenen hoe ze moeten staan in deze wereld.

Prijs € 20,00 • verschijnt april 2023

Simone Weil
Wat zij nalaat voor een seculiere wereld • Jan 
Mulock Houwer

Over de betekenis van Simone Weil  in de huidige tijd.
Wat maakt de mens menselijk? Volgens Simone 
Weil is dat een aangeboren gevoel voor het goede 
en voor liefde. Zowel om die te kunnen ontvangen 
als te kunnen geven. Dat veronderstelt dat dat alleen 
in relatie tot de ander kan zijn; en daarin is de ander 
iedere ander zonder aanziens des persoons.

Prijs € 18,50 • verschijnt mei 2023

Kierkegaard
Een biografie • Joakim Garff

In dit boek ontrafelt Joakim Garff Kierkegaards 
schuldbewuste verhouding tot zijn vader, de rivali-
teit met zijn broers en de turbulente relatie met zijn 
verloofde Regine Olsen. Ook geeft hij een prachtige 
zedenschets van het 19e-eeuwse Kopenhagen, waar 
Kierkegaard steeds vaker conflicten kreeg en in ge-
nadeloze karikaturen werd afgebeeld.

Prijs € 39,99 • verschijnt april 2023

Israël
De Hollandse zoektocht naar het beloofde land • 
Coen Verbraak

75 jaar geleden werd de staat Israël gesticht. Ter 
gelegenheid daarvan sprak Coen Verbraak met een 
breed palet aan mensen; van jong tot oud, bekend 
en onbekend. Maar allemaal hebben ze diezelfde 
liefde voor Israël. Waarom gingen ze er wonen? En 
waarom keerden sommigen toch weer terug? Sta je 
als joodse Nederlander per definitie aan de kant van 
Israël, of is dat geen vanzelfsprekendheid? Het zijn  
verhalen over hoopvolle tijden en bange dagen.

Prijs € 22,99 • verschijnt mei 2023

Het getijdenboek
Das Stunden-Buch • Rainer Maria Rilke

Dit is de eerste integrale, tweetalige uitgave van Het 
Getijdenboek (Das Stunden-Buch) in het Nederland-
se taalgebied, ruim honderd jaar na verschijnen in 
1905. Het geldt als de eerste belangrijke bundel van 
Rainer Maria Rilke (1875-1926), bestaande uit drie 
delen die in 1899, 1901 en 1903 ontstonden. Het is 
een gebedenboek, een spirituele (zoek)tocht en een 
opgave: God leeft niet in het licht en in de hemel, 
maar donker, in het ‘Seiende’, de concrete werkelijk-
heid, en kan door de (dicht)kunst aan het licht ge-
bracht worden.

Prijs € 29,50 • verschijnt mei 2023

Identi-tijd
Tussen toekomst en verleden • Paul van Tongeren

In 1843 schreef de filosoof Sǿren Kierkegaard al dat 
het leven van de mens doordrongen is van de tijd. En 
met de tijd komt het lijden. We zijn bijna nooit echt 
in het nu aanwezig. Denker des Vaderlands Paul van 
Tongeren laat zien wat het betekent dat zowel ieder 
mens als de samenleving als geheel altijd uitgestrekt 
is tussen verleden en toekomst. De opgave bestaat 
erin het heden te maken tot werkplaats waar verle-
den en toekomst elkaar kunnen bepalen en bevrijden.

Prijs € 16,99
 

Schimmenrijk
Rosita Steenbeek

Als haar vriend Lorenzo, een archeoloog uit het ge-
bied van de Etrusken, plotseling sterft, raakt de Ne-
derlandse beeldhouwster Lisa in een crisis. Ze besluit 
naar zijn geboortegrond te reizen om het verdriet 
in de ogen te zien en om meer te weten te komen 
over de raadselachtige omstandigheden rondom zijn 
dood. Dat wordt een avontuurlijke tocht waarin Lisa 
in aanraking met de wereld van grafrovers en rivier-
schuimers, die haar rondleiden door het Dodenrijk

Prijs € 23,99 • verschijnt mei 2023

In het gerardus Magazine (8x per jaar) staan  
iedere keer drie boeken die u kunt bestellen en 

thuis laten bezorgen zonder verzendkosten.

www.gerardusmagazine.nl
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Ziel zoekt zin
Hoe verder als je geloof het niet meer doet • 
Pauline Weseman

Wat als alles waar je in geloofde je niet helpt wan-
neer het erop aan komt? Pauline Weseman komt na 
het verlies van haar man in een geloofscrisis. Alles 
begint te schuiven. Ze gaat op zoek naar de contou-
ren van een nieuw christendom, buiten de gebaande 
paden, door interviews met medezoekers en repor-
tages over nieuwe vormen die ontstaan na een crisis.

Prijs € 24,99

Fulltime pelgrim
Een theoloog op weg naar Compostela •  
Bert Roebben

De Jakobsweg is niet alleen een sportieve, maar ook 
een spirituele uitdaging. Wat gebeurt er eigenlijk 
met de pelgrim die zich toevertrouwt aan de weg? 
De auteur van dit boek wou het aan den lijve on-
dervinden en vertrok op Pinksterdag 2021 vanuit 
Leuven naar Vézelay. Hij beschrijft zijn ervaringen 
onderweg en nodigt de lezer uit spiritueel mee te 
stappen. Actuele thema’s als kwetsbaarheid, dank-
baarheid, angst en verlangen passeren de revue.

Prijs € 24,00

Kansen zien kansen grijpen
Erik Borgman

Erik Borgman zoekt naar een verdieping van dienst-
baarheid en vindt die in de zeven geestelijke werken 
van barmhartigheid. Zo opent hij een oude weg van 
onze traditie naar de eigentijdse inzet voor dienst-
baarheid.

Prijs € 19,95 

Levenslessen
Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet • 
Nicolaas Sintobin

Nikolaas Sintobin grijpt terug op oude wijsheden om 
het leven in bloei te zetten. Hij doet dat aan de hand 
van twintig uit het leven gegrepen levenslessen: ge-
duld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veer-
kracht, liefde, vrijheid en meer. Het leven is een goed 
verpakt geschenk. De kunst is steeds dieper door te 
dringen in de eindeloze mogelijkheden die het biedt. 
Prijs € 20,00 • verschijnt mei 2023
 

Leven is leren
7 onverwachte wijsheden voor onderweg •  
Mirjam van der Vegt

De schrijver van het Beste Spirituele Boek 2021 geeft 
in dit boek praktische aanwijzingen hoe je meer rust 
in je leven kan brengen. Aan de hand van thema’s zo-
als kwetsbaarheid, moed, balans en veerkracht laat 
zij zien hoe we kennis over het goede leven daad-
werkelijk toepassen. Met inspiratie uit de psycholo-
gie, Westerse spiritualiteit en persoonlijke ontmoe-
tingen en verhalen.

Prijs € 20,99 • verschijnt maart 2023

Spiritualiteit & Zingeving

Paus Franciscus
De conservatieve revolutionair • Emmanuel van 
Lierde

Paus Franciscus komt over als progressief en revo-
lutionair. Maar klopt dat beeld wel? Of blijft hij, als 
puntje bij paaltje komt, toch ook een conservatieve 
kerkleider? Hij wist in de afgelopen tien jaar de toon 
en de stijl van de kerk aan te passen, maar is de in-
houd niet dezelfde gebleven? En al wil Franciscus 
een nieuwe wind door de kerk laten waaien en zet 
hij in op noodzakelijke structurele hervormingen, 
toch stuit ook hij op grenzen, weerstand en schan-
dalen. Dit boek is een zoektocht naar de prioriteiten 
van deze paus en maakt de balans op.

Prijs € 15,99

Overpeinzingen
Een filosofisch dagboek • Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, Romeins keizer van 161 tot 180, 
wordt beschouwd als de laatste grote vertegen-
woordiger van de Stoa, een filosofische stroming in 
de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield 
hij een filosofisch dagboek bij. Zijn stoïcisme is voor-
al een praktische levensfilosofie, “opdat men leeft 
in overeenstemming met de natuur”. De stoïcijnen 
beschouwen een leven overeenkomstig de natuur 
als de weg die leidt tot het voornaamste doel van de 
mens: volkomen geluk.

Prijs € 22,50 • verschijnt maart 2023

Wij kunnen ook Nederlandse 
studieboeken leveren! Pontius Pilatus

Paul Maier
Wie was Pontius Pilatus – de man die Jezus berecht-
te, maar twijfelde aan zijn schuld?
In deze historische roman schildert Maier het por-
tret van een ambitieus Romeins gouverneur. Te mid-
den van politieke intriges wordt Pontius Pilatus naar 
voren geschoven om in de provincie Judea de orde 
te handhaven. Het uitvoeren van zijn keizerlijke op-
dracht vergt de nodige tact en moed, want de joodse 
leiders hebben grote macht en invloed op het volk.

Prijs € 17,50 (tot 14 juni, daarna € 20,00)

Schurken en heiligen
Een onverbloemde kijk op goed en kwaad in de 
geschiedenis van het christendom • John Dickson

John Dickson gaat in op de donkere kanten van 200 
jaar christendom: van de kruistochten en de inqui-
sitie tot het racisme en misbruik in de huidige kerk. 
Maar hij belicht ook de goede momenten van de 
kerk, waarop ze in overeenstemming was met de 
leer van Jezus: van de opkomst van liefdadigheid tot 
de uitvinding van ziekenhuizen.

Prijs € 34,99 • verschijnt mei 2023

Nieuw Rome
Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de 
vijfde en zesde eeuw • Wim Jurg

In de vijfde eeuw na Christus verkruimelde het West-
Romeinse rijk, maar het Oost-Romeinse rijk ver-
nieuwde zich, onder leiding van kundige keizers en 
minstens zo kundige keizerinnen. De hoofdstad Con-
stantinopel groeide. Toen kwam Justinianus, ‘de kei-
zer die niet van ophouden wist’. Hij draaide de ver-
nieuwingen van de vijfde eeuw terug en probeerde 
ten koste van alles de verloren westelijke helft van 
het rijk te heroveren. Historicus Wim Jurg beschrijft 
deze boeiende geschiedenis.

Prijs € 24,90

Reformatie in de Lage Landen 1500-1620
Christine Kooi

Een boek over de sleutelmomenten van zowel de 
protestantse als de katholieke Reformatie in de 16e 
eeuw in de Noordelijke èn de Zuidelijke Nederlan-
den, met aandacht voor de politieke context waar-
binnen de veranderingen op plaatsvonden. Later in 
de 16e eeuw heeft de Reformatie bijvoorbeeld de 
opstand tegen de Habsburgers aangewakkerd en 
daarmee een rol gespeeld in de uiteindelijke vorming 
van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden.

Prijs € 27,50 • verschijnt mei 2023

Heliand
Nederlandse vertaling • Dr. Jan Nijen Twilhaar

De Heliand, een Oudsaksisch epos in stafrijm uit de 
eerste helft van de 9de eeuw, vertelt in 71 hoofd-
stukken over het leven van Jezus Christus vanaf zijn 
geboorte tot en met zijn hemelvaart. De auteur 
heeft van de vier evangeliën een lopend verhaal 
gemaakt: een evangelieharmonie. De Heliand volgt 
de inhoud van de vier evangeliën, maar de gebeur-
tenissen spelen zich af binnen de cultuur waarin de 
Saksen rond 800 leefden.

Prijs € 30,00 • verschijnt juni 2023

Levenslang activist
Hans Beerends en de strijd voor een eerlijke 
wereld • Ellen Mangnus & Marc Broere

Na zestig jaar actievoeren maakt Hans Beerends 
samen met auteurs Ellen Mangnus en Marc Broere 
de balans op. Wat heeft de strijd voor een eerlijke 
wereld opgeleverd? Hoe kun je optimistisch blijven 
als je de kranten openslaat? Hoe breng je mensen in 
beweging? Op deze urgente vragen heeft Hans Bee-
rends steeds weer een positief antwoord.

Prijs € 19,99

(Kerk)geschiedenis

De Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot 
aanbod van eer-
lijke producten, uit vele landen van de wereld. 
Alle Wereldwinkelproducten zijn ingekocht voor 
een redelijke prijs, zodat de maker van de pro-
ducten een fatsoenlijk leven kan leiden.

Samenleving

Jeugd & Jongeren

Feestdagenbijbel
Met de Bijbel door het jaar heen • Matthias Weber

In deze kinderbijbel vind je Bijbelverhalen bij 18 be-
kende en minder bekende feestdagen. Het legt een 
verband tussen het feest en de Bijbel. Dat is niet zo 
moeilijk uit te leggen bij de feesten van Kerst en Pa-
sen, maar welk verhaal hoort er nu bij Hemelvaart 
en wat vieren we nu eigenlijk met Carnaval? 
Om (samen) te lezen met kinderen van 3 tot 10 jaar.

Prijs € 19,95

Als er 100 mensen op de wereld 
waren
Jackie McCann, Adam Cushley (ill.)

Stel dat er honderd mensen op de wereld waren… 
hoeveel daarvan zouden kind zijn en hoeveel vol-
wassen? Hoeveel mensen zouden zwart haar heb-
ben en hoeveel bruin, blond of rood? Heeft ieder-
een (schoon) water en elektriciteit? Hoeveel van die 
honderd mensen kunnen lezen en schrijven?

Prijs € 15,99 • verschijnt april 2023

Mijn doopbijbel
Martina Steinkühler, Anja Boretzki (ill.)

Deze ‘doopbijbel’ bevat twintig bijbelverhalen voor 
de allerkleinsten en is een mooi cadeau bij geboorte 
en doop. Met gedichtjes, gebeden en geloofsthe-
ma’s. Er zijn in het leven van alledag veel momenten 
om over God te vertellen en zijn aanwezigheid te 
zien. Deze doopbijbel neemt kinderen mee in de we-
reld van het christelijk geloof, aan de hand van alle-
daagse situaties en meer dan twintig bijbelverhalen. 
Ook de christelijke feestdagen worden uitgelegd.

Prijs € 14,99 • verschijnt april 2023
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Vliegen vallen vangen
Leren leven in vertrouwen zonder angst •  
Henri J.M. Nouwen en Carolyn Whitney-Brown

Een postuum boek van Henri Nouwen, over zijn 
grootste fascinatie: hoe kun je als trapeze-artiest nu 
vertrouwen dat je gevangen wordt? Henri Nouwen 
komt tot de conclusie dat het niet om de vlieger gaat 
maar om de vanger, zoals dat ook gebeurt in het 
geestelijk leven. We kunnen slechts leven omdat we 
geloven dat we gevangen worden door God.

Prijs € 19,99

Woorden doen ertoe
Spreken en luisteren met je hart • Marinus van 
den Berg

In deze turbulente tijd is het belangrijk te beseffen 
wat de kracht van woorden is. Woorden kunnen be-
driegen, bedreigen en misleiden. Woorden kunnen 
mensen wegzetten of een begin vormen van verwij-
dering. Marinus van den Berg laat zien dat woorden 
daarentegen ook een positieve kracht kunnen vor-
men. Ze kunnen helen, mensen met elkaar verbin-
den en bijdragen aan een mooiere wereld.

Prijs € 17,99 • verschijnt maart 2023

Op zoek naar de heilige graal
Herontdekking van het christelijk geloof • Tom 
Schepers

De jonge theoloog Tom Schepers biedt de lezer een 
herontdekking van het christelijk geloof. Allerhande 
zinzoekers geloven in de mythe dat het christendom 
achterhaald en niet meer van deze tijd is, maar het 
christendom bevat een enorme schat die het waard 
is om naar op zoek te gaan. Hij neemt de lezer mee 
op reis in de veelzijdige wereld van de christelijke re-
ligie. Hij laat zien dat het christelijk geloof aansluit bij 
moderne bevindingen uit de biologie, neuroweten-
schappen en filosofie.

Prijs € 21,99 • verschijnt mei 2023

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

De namiddag van het Christendom
Op weg naar een nieuw tijdperk • Tomás Halík

Tomáš Halík schetst op profetische wijze de toe-
komst van de kerk. Hij stelt dat we niet leven in een 
tijdperk van verandering, maar in de verandering 
van een tijdperk. Al de crises die de kerk nu door-
maakt, zijn nodig om tot een volwassener christen-
dom te komen. Hij ziet de volwassener kerk als een 
kerk die over haar grenzen heen stapt en een we-
reldwijd broederschap helpt vormen.

Prijs € 29,99 • verschijnt mei 2023

Wat is ruimte waard?
Marjolein van Heemstra

‘Weerloos en waardevol’ is het thema van de Maand 
van de Filosofie 2023 (april). Schrijver, dichter en 
theatermaker Marjolein van Heemstra schreef hier-
voor dit essay waarin zij je meeneemt naar de vertes 
die rijk maken en zij toont de verarming die dat tege-
lijkertijd teweegbrengt.

Prijs € 8,00

godenschemering
De geschiedenis van ons geloof in God • Daniel 
de Waele

Een theologische cultuurgeschiedenis die de evo-
lutie van het geloof in God uitdiept in de loop der 
tijd. Israël ontdekte in een polytheïstische wereld 
de Ene God, die door de tijd heen steeds humaner 
werd en dichterbij kwam. Hoe is het geloof na die 
grote stap geëvolueerd? Hoe past het verdampen 
van het geloof, dat uiteindelijk eindigde in de dood 
van God, in deze evolutie? De Waele ontwaart naast 
deze geloofsevolutie een andere geschiedenis: een 
blijvende zoektocht naar de ene God.

Prijs € 27,99

Staan in de wereld van nu
Uitdagingen in een postchristelijke beschaving • 
Jacques Ellul

Dit is een hertaling van Ellul’s boek dat oorspronke-
lijk werd uitgegeven in 1948. Het is indrukwekkend 
hoe dit hartstochtelijke essay nu nog zo actueel kan 
zijn. Als leiders het stuur kwijt zijn, media ons bezig-
houden met bijzaken, en techniek en geld de aarde 
onderwerpen – wat is dan nog de taak van christe-
nen? Wat betekent nu nog het revolutionaire geloof 
in Christus? Jacques Ellul was filosoof, socioloog, 
theoloog en hoogleraar in het recht. Hij stond be-
kend als de man die alles heeft voorzien en zijn essay 
leert christenen hoe ze moeten staan in deze wereld.

Prijs € 20,00 • verschijnt april 2023

Simone Weil
Wat zij nalaat voor een seculiere wereld • Jan 
Mulock Houwer

Over de betekenis van Simone Weil  in de huidige tijd.
Wat maakt de mens menselijk? Volgens Simone 
Weil is dat een aangeboren gevoel voor het goede 
en voor liefde. Zowel om die te kunnen ontvangen 
als te kunnen geven. Dat veronderstelt dat dat alleen 
in relatie tot de ander kan zijn; en daarin is de ander 
iedere ander zonder aanziens des persoons.

Prijs € 18,50 • verschijnt mei 2023

Kierkegaard
Een biografie • Joakim Garff

In dit boek ontrafelt Joakim Garff Kierkegaards 
schuldbewuste verhouding tot zijn vader, de rivali-
teit met zijn broers en de turbulente relatie met zijn 
verloofde Regine Olsen. Ook geeft hij een prachtige 
zedenschets van het 19e-eeuwse Kopenhagen, waar 
Kierkegaard steeds vaker conflicten kreeg en in ge-
nadeloze karikaturen werd afgebeeld.

Prijs € 39,99 • verschijnt april 2023

Israël
De Hollandse zoektocht naar het beloofde land • 
Coen Verbraak

75 jaar geleden werd de staat Israël gesticht. Ter 
gelegenheid daarvan sprak Coen Verbraak met een 
breed palet aan mensen; van jong tot oud, bekend 
en onbekend. Maar allemaal hebben ze diezelfde 
liefde voor Israël. Waarom gingen ze er wonen? En 
waarom keerden sommigen toch weer terug? Sta je 
als joodse Nederlander per definitie aan de kant van 
Israël, of is dat geen vanzelfsprekendheid? Het zijn  
verhalen over hoopvolle tijden en bange dagen.

Prijs € 22,99 • verschijnt mei 2023

Het getijdenboek
Das Stunden-Buch • Rainer Maria Rilke

Dit is de eerste integrale, tweetalige uitgave van Het 
Getijdenboek (Das Stunden-Buch) in het Nederland-
se taalgebied, ruim honderd jaar na verschijnen in 
1905. Het geldt als de eerste belangrijke bundel van 
Rainer Maria Rilke (1875-1926), bestaande uit drie 
delen die in 1899, 1901 en 1903 ontstonden. Het is 
een gebedenboek, een spirituele (zoek)tocht en een 
opgave: God leeft niet in het licht en in de hemel, 
maar donker, in het ‘Seiende’, de concrete werkelijk-
heid, en kan door de (dicht)kunst aan het licht ge-
bracht worden.

Prijs € 29,50 • verschijnt mei 2023

Identi-tijd
Tussen toekomst en verleden • Paul van Tongeren

In 1843 schreef de filosoof Sǿren Kierkegaard al dat 
het leven van de mens doordrongen is van de tijd. En 
met de tijd komt het lijden. We zijn bijna nooit echt 
in het nu aanwezig. Denker des Vaderlands Paul van 
Tongeren laat zien wat het betekent dat zowel ieder 
mens als de samenleving als geheel altijd uitgestrekt 
is tussen verleden en toekomst. De opgave bestaat 
erin het heden te maken tot werkplaats waar verle-
den en toekomst elkaar kunnen bepalen en bevrijden.

Prijs € 16,99
 

Schimmenrijk
Rosita Steenbeek

Als haar vriend Lorenzo, een archeoloog uit het ge-
bied van de Etrusken, plotseling sterft, raakt de Ne-
derlandse beeldhouwster Lisa in een crisis. Ze besluit 
naar zijn geboortegrond te reizen om het verdriet 
in de ogen te zien en om meer te weten te komen 
over de raadselachtige omstandigheden rondom zijn 
dood. Dat wordt een avontuurlijke tocht waarin Lisa 
in aanraking met de wereld van grafrovers en rivier-
schuimers, die haar rondleiden door het Dodenrijk

Prijs € 23,99 • verschijnt mei 2023

In het gerardus Magazine (8x per jaar) staan  
iedere keer drie boeken die u kunt bestellen en 

thuis laten bezorgen zonder verzendkosten.

www.gerardusmagazine.nl

Proza, Poëzie, BiografieKerk, Theologie & Filosofie

Ziel zoekt zin
Hoe verder als je geloof het niet meer doet • 
Pauline Weseman

Wat als alles waar je in geloofde je niet helpt wan-
neer het erop aan komt? Pauline Weseman komt na 
het verlies van haar man in een geloofscrisis. Alles 
begint te schuiven. Ze gaat op zoek naar de contou-
ren van een nieuw christendom, buiten de gebaande 
paden, door interviews met medezoekers en repor-
tages over nieuwe vormen die ontstaan na een crisis.

Prijs € 24,99

Fulltime pelgrim
Een theoloog op weg naar Compostela •  
Bert Roebben

De Jakobsweg is niet alleen een sportieve, maar ook 
een spirituele uitdaging. Wat gebeurt er eigenlijk 
met de pelgrim die zich toevertrouwt aan de weg? 
De auteur van dit boek wou het aan den lijve on-
dervinden en vertrok op Pinksterdag 2021 vanuit 
Leuven naar Vézelay. Hij beschrijft zijn ervaringen 
onderweg en nodigt de lezer uit spiritueel mee te 
stappen. Actuele thema’s als kwetsbaarheid, dank-
baarheid, angst en verlangen passeren de revue.

Prijs € 24,00

Kansen zien kansen grijpen
Erik Borgman

Erik Borgman zoekt naar een verdieping van dienst-
baarheid en vindt die in de zeven geestelijke werken 
van barmhartigheid. Zo opent hij een oude weg van 
onze traditie naar de eigentijdse inzet voor dienst-
baarheid.

Prijs € 19,95 

Levenslessen
Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet • 
Nicolaas Sintobin

Nikolaas Sintobin grijpt terug op oude wijsheden om 
het leven in bloei te zetten. Hij doet dat aan de hand 
van twintig uit het leven gegrepen levenslessen: ge-
duld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veer-
kracht, liefde, vrijheid en meer. Het leven is een goed 
verpakt geschenk. De kunst is steeds dieper door te 
dringen in de eindeloze mogelijkheden die het biedt. 
Prijs € 20,00 • verschijnt mei 2023
 

Leven is leren
7 onverwachte wijsheden voor onderweg •  
Mirjam van der Vegt

De schrijver van het Beste Spirituele Boek 2021 geeft 
in dit boek praktische aanwijzingen hoe je meer rust 
in je leven kan brengen. Aan de hand van thema’s zo-
als kwetsbaarheid, moed, balans en veerkracht laat 
zij zien hoe we kennis over het goede leven daad-
werkelijk toepassen. Met inspiratie uit de psycholo-
gie, Westerse spiritualiteit en persoonlijke ontmoe-
tingen en verhalen.

Prijs € 20,99 • verschijnt maart 2023

Spiritualiteit & Zingeving

Paus Franciscus
De conservatieve revolutionair • Emmanuel van 
Lierde

Paus Franciscus komt over als progressief en revo-
lutionair. Maar klopt dat beeld wel? Of blijft hij, als 
puntje bij paaltje komt, toch ook een conservatieve 
kerkleider? Hij wist in de afgelopen tien jaar de toon 
en de stijl van de kerk aan te passen, maar is de in-
houd niet dezelfde gebleven? En al wil Franciscus 
een nieuwe wind door de kerk laten waaien en zet 
hij in op noodzakelijke structurele hervormingen, 
toch stuit ook hij op grenzen, weerstand en schan-
dalen. Dit boek is een zoektocht naar de prioriteiten 
van deze paus en maakt de balans op.

Prijs € 15,99

Overpeinzingen
Een filosofisch dagboek • Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, Romeins keizer van 161 tot 180, 
wordt beschouwd als de laatste grote vertegen-
woordiger van de Stoa, een filosofische stroming in 
de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield 
hij een filosofisch dagboek bij. Zijn stoïcisme is voor-
al een praktische levensfilosofie, “opdat men leeft 
in overeenstemming met de natuur”. De stoïcijnen 
beschouwen een leven overeenkomstig de natuur 
als de weg die leidt tot het voornaamste doel van de 
mens: volkomen geluk.

Prijs € 22,50 • verschijnt maart 2023

Wij kunnen ook Nederlandse 
studieboeken leveren! Pontius Pilatus

Paul Maier
Wie was Pontius Pilatus – de man die Jezus berecht-
te, maar twijfelde aan zijn schuld?
In deze historische roman schildert Maier het por-
tret van een ambitieus Romeins gouverneur. Te mid-
den van politieke intriges wordt Pontius Pilatus naar 
voren geschoven om in de provincie Judea de orde 
te handhaven. Het uitvoeren van zijn keizerlijke op-
dracht vergt de nodige tact en moed, want de joodse 
leiders hebben grote macht en invloed op het volk.

Prijs € 17,50 (tot 14 juni, daarna € 20,00)

Schurken en heiligen
Een onverbloemde kijk op goed en kwaad in de 
geschiedenis van het christendom • John Dickson

John Dickson gaat in op de donkere kanten van 200 
jaar christendom: van de kruistochten en de inqui-
sitie tot het racisme en misbruik in de huidige kerk. 
Maar hij belicht ook de goede momenten van de 
kerk, waarop ze in overeenstemming was met de 
leer van Jezus: van de opkomst van liefdadigheid tot 
de uitvinding van ziekenhuizen.

Prijs € 34,99 • verschijnt mei 2023

Nieuw Rome
Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de 
vijfde en zesde eeuw • Wim Jurg

In de vijfde eeuw na Christus verkruimelde het West-
Romeinse rijk, maar het Oost-Romeinse rijk ver-
nieuwde zich, onder leiding van kundige keizers en 
minstens zo kundige keizerinnen. De hoofdstad Con-
stantinopel groeide. Toen kwam Justinianus, ‘de kei-
zer die niet van ophouden wist’. Hij draaide de ver-
nieuwingen van de vijfde eeuw terug en probeerde 
ten koste van alles de verloren westelijke helft van 
het rijk te heroveren. Historicus Wim Jurg beschrijft 
deze boeiende geschiedenis.

Prijs € 24,90

Reformatie in de Lage Landen 1500-1620
Christine Kooi

Een boek over de sleutelmomenten van zowel de 
protestantse als de katholieke Reformatie in de 16e 
eeuw in de Noordelijke èn de Zuidelijke Nederlan-
den, met aandacht voor de politieke context waar-
binnen de veranderingen op plaatsvonden. Later in 
de 16e eeuw heeft de Reformatie bijvoorbeeld de 
opstand tegen de Habsburgers aangewakkerd en 
daarmee een rol gespeeld in de uiteindelijke vorming 
van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden.

Prijs € 27,50 • verschijnt mei 2023

Heliand
Nederlandse vertaling • Dr. Jan Nijen Twilhaar

De Heliand, een Oudsaksisch epos in stafrijm uit de 
eerste helft van de 9de eeuw, vertelt in 71 hoofd-
stukken over het leven van Jezus Christus vanaf zijn 
geboorte tot en met zijn hemelvaart. De auteur 
heeft van de vier evangeliën een lopend verhaal 
gemaakt: een evangelieharmonie. De Heliand volgt 
de inhoud van de vier evangeliën, maar de gebeur-
tenissen spelen zich af binnen de cultuur waarin de 
Saksen rond 800 leefden.

Prijs € 30,00 • verschijnt juni 2023

Levenslang activist
Hans Beerends en de strijd voor een eerlijke 
wereld • Ellen Mangnus & Marc Broere

Na zestig jaar actievoeren maakt Hans Beerends 
samen met auteurs Ellen Mangnus en Marc Broere 
de balans op. Wat heeft de strijd voor een eerlijke 
wereld opgeleverd? Hoe kun je optimistisch blijven 
als je de kranten openslaat? Hoe breng je mensen in 
beweging? Op deze urgente vragen heeft Hans Bee-
rends steeds weer een positief antwoord.

Prijs € 19,99

(Kerk)geschiedenis

De Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot 
aanbod van eer-
lijke producten, uit vele landen van de wereld. 
Alle Wereldwinkelproducten zijn ingekocht voor 
een redelijke prijs, zodat de maker van de pro-
ducten een fatsoenlijk leven kan leiden.

Samenleving

Jeugd & Jongeren

Feestdagenbijbel
Met de Bijbel door het jaar heen • Matthias Weber

In deze kinderbijbel vind je Bijbelverhalen bij 18 be-
kende en minder bekende feestdagen. Het legt een 
verband tussen het feest en de Bijbel. Dat is niet zo 
moeilijk uit te leggen bij de feesten van Kerst en Pa-
sen, maar welk verhaal hoort er nu bij Hemelvaart 
en wat vieren we nu eigenlijk met Carnaval? 
Om (samen) te lezen met kinderen van 3 tot 10 jaar.

Prijs € 19,95

Als er 100 mensen op de wereld 
waren
Jackie McCann, Adam Cushley (ill.)

Stel dat er honderd mensen op de wereld waren… 
hoeveel daarvan zouden kind zijn en hoeveel vol-
wassen? Hoeveel mensen zouden zwart haar heb-
ben en hoeveel bruin, blond of rood? Heeft ieder-
een (schoon) water en elektriciteit? Hoeveel van die 
honderd mensen kunnen lezen en schrijven?

Prijs € 15,99 • verschijnt april 2023

Mijn doopbijbel
Martina Steinkühler, Anja Boretzki (ill.)

Deze ‘doopbijbel’ bevat twintig bijbelverhalen voor 
de allerkleinsten en is een mooi cadeau bij geboorte 
en doop. Met gedichtjes, gebeden en geloofsthe-
ma’s. Er zijn in het leven van alledag veel momenten 
om over God te vertellen en zijn aanwezigheid te 
zien. Deze doopbijbel neemt kinderen mee in de we-
reld van het christelijk geloof, aan de hand van alle-
daagse situaties en meer dan twintig bijbelverhalen. 
Ook de christelijke feestdagen worden uitgelegd.

Prijs € 14,99 • verschijnt april 2023
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Boekenweeklezing  
filosoof Hein Stufkens: Wie ben je?

De lezing staat in het kader 
van de Nationale Boeken-
week 2023, die als thema 
heeft ‘Ik ben alles’ en wil 
daarmee aandacht vragen 
voor de pluriformiteit van 
onze identiteit.
Met zijn nieuwste dicht-
bundel ‘Tot aan het mor-
genlicht’ als uitgangspunt zal Hein Stufkens 
onder andere spreken over de spiritualiteit van 
Franciscus van Assisi; aandacht voor duurzaam-
heid en ‘groen leven’.
Na de pauze is er nog gelegenheid om vragen te 
stellen, zijn boek te kopen en te laten signeren. 

DATUM & TIJD za. 18 maart van 14 tot 16 uur
PLAATS  Scala
KAARTEN € 10,00, te reserveren via  
  043 450 1741 of website

  
Pinksterlezing Peter Nissen 
Paus Franciscus: 10 jaar revolutie van de 
tederheid

Wij leven in een wereld vol 
korte lontjes en menings-
verschillen lopen snel uit 
de hand.  Paus Fran ciscus 
introduceerde het begrip 
‘revolutie van de teder-
heid’ en onder zijn leiding 
oefent de rooms-katholie-
ke kerk zich in mildheid en 
verdraagzaamheid. Van docerende kerk naar een 
lerende kerk, van de (ver-)oordelende kerk naar 
een luisterende kerk. Kan de kerk zo een nieuwe 
betekenis krijgen voor onze samenleving, als een 
leerschool van mildheid? 
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.

DATUM & TIJD za. 27 mei van 14 tot 16 uur
PLAATS  Scala
KAARTEN € 10,00, te reserveren via  
  043 450 1741 of website

OPENINgSTIJDEN
Dagelijks - zeven dagen in de week -  
van 09.00 tot 17.00 uur

Op internet: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Boekenvenster • voorjaar - zomer 2023 prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Bijbel & bijbelse handboeken

Wij verzorgen 
boekendozen en boekentafels 

voor bijv.  
Eerste Communie, Vormsel 

of themabijeenkomsten.
Voor info: 043 450 2332

Zeven dagen per week GEOPEND
van 09:00 tot 17.00 uur

Tegen de stroom in
Een veelvormige balans van 10 jaar Paus Francis-
cus • Tom Zwaenepoel

Aan de hand van een thematisch ABC en gesprekken 
met vele “Rome-kenners” maakt Tom Zwaenepoel 
een balans op van één decennium Argentijns pon-
tifcaat. Heeft zijn ‘revolutie’ het logge bestuursap-
paraat van de Kerk voldoende kunnen hervormen? 
Heeft hij de Kerk geloofwaardiger kunnen maken? 
Heeft hij vooruitgang geboekt in de interreligieuze 
dialoog?
Ook zijn kijk op de wereld wordt onder de aandacht 
gebracht: de onrechtvaardigheid door de kloof tus-
sen rijk en arm, het migratievraagstuk, de wereld-
vrede...

Prijs € 21,99

Vertroostingen
Gewone woorden van Dirk de Wachter

Hoe vind je troost in moeilijke situaties? En waar 
kunnen we terecht? In dit persoonlijke boek onder-
zoekt Dirk De Wachter hoe we in de moeilijkste mo-
menten troost kunnen vinden. Die zit in kunst, in na-
tuur, in schoonheid, in gedachten en rituelen, maar 
vooral: in de ander.

Prijs € 22,99

Op weg naar Pasen 2023
Meditatieboekje van Aswoensdag tot Paaszondag

Een meditatieboekje dat je meeneemt op een spi-
rituele weg doorheen de veertigdagentijd. Dwars 
door de woestijn naar de verrijzenis die aan de ho-
rizon gloort. Dag voor dag biedt het boekje kleine 
stukjes die tot nadenken stemmen, aanzetten tot 
persoonlijke reflectie of uitnodigen tot gebed.

Prijs € 6,95

Bijbel - NBV21
met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Aan deze ‘wetenschapsbijbel’ leverden 60 weten-
schappers een bijdrage. Hij biedt je houvast als je 
tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd wordt 
met ingewikkelde vragen uit deze tijd, zoals daar zijn 
gender, duurzaamheid of religieus geweld. In deze 
uitgave is de tekst van de Bijbel samengebracht met 
betrouwbare inzichten van mensen met liefde voor 
de Bijbel. Het resultaat is een Bijbel voor iedereen 
die zich wil verdiepen in de verhouding tussen de 
wereld van de Bijbel en de 21e eeuw.

Prijs € 58,00

Kinderbijbel in 365 verhalen
Mary Batchelor

In deze prachtig geïllustreerde kinderbijbel worden 
365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament na-
verteld, waarbij de tekst dicht bij de oorspronkelijke 
tekst blijft. Elk verhaal is voorzien van een grote illus-
tratie, die de wereld en de mensen in Israël dichtbij 
brengt en tot leven wekt. Lees zelf of wordt voorge-
lezen: elke dag een verhaal uit de Bijbel.

Prijs € 29,99 • verschijnt mei 2023

Woorden uit de Bijbel
Het verhaal van God op scharniermomenten van 
het leven • Nynke Dijkstra, Arjen Bultsma

Dit boek is voor mensen die wat verder van de kerk 
af staan en in hun eigen situatie thuis of op het werk 
soms steun zoeken in citaten uit de Bijbel. Een boek 
met citaten, te gebruiken als een troost en inspiratie 
op de beslissende momenten van een mensenleven.

Prijs € 14,95 • verschijnt maart 2023

Pastoraat en dementie
Praktische handreiking voor vrijwilligers en pro-
fessionals in de kerk • Annemarie Roding-Schilt

In dit boek geeft Annemarie Roding-Schilt handvat-
ten aan vrijwilligers en professionals in de kerk. Wat 
moet je doen als leden van je geloofsgemeenschap 
dement worden? Kunnen ze naar kerkdiensten blij-
ven komen? En hoe geef je het pastorale bezoek het 
beste vorm en inhoud? Dit boek helpt met prakti-
sche tips en voorbeelden bij de zoektocht naar ant-
woorden.

Prijs € 14,99 • verschijnt maart 2023

Het overlijden overleven
Een praktische handleiding voor als je partner 
overlijdt in de bloei van jullie leven • Emilie van 
Karnebeek & Xandra Niehe

Een nachtmerrie is net waarheid geworden: je part-
ner is overleden. Wat nu? Wat moet je doen? Je 
leven wordt op zijn kop gezet. In emotionele en in 
praktische zin.
Voor de achterblijvende partners, en ook voor de 
cirkels daaromheen, schreven de auteurs een prak-
tische handleiding, met alle tips, kennis en over-
zichten gebundeld. Het is geen handleiding om je 
verdriet te verwerken, maar wel een waardevol en 
praktisch houvast in een moeilijke en verwarrende 
periode.

Prijs € 30,00 • verschijnt maart 2023

Niet niks
Een jaar met de dood op mijn hielen • Hiske Dibbets

In oktober 2020 hoort Hiske Dibbets dat ze kanker 
heeft met een slechte prognose. In shocktoestand 
stopt ze met werken. Ze laat haar testament opma-
ken en trouwt met haar vriend. Als ze vervolgens aan 
een chemokuur begint, wordt ze overvallen door 
herinneringen. Ze overziet haar leven. Hoe valt de 
balans uit? Heeft ze er genoeg uit gehaald? Welke 
nieuwe inzichten geeft de ziekte haar?

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2023

Overweldigend
Leven met wat je niet in de hand hebt • Frits de Lange

Overweldigende ervaringen worden vaak buiten het 
alledaagse leven geplaatst. Die ervaringen overwel-
digen ons, maar daarna gaat het gewone leven weer 
verder. 
Frits de Lange beweert het tegendeel: overweldi-
gende ervaringen zijn juist de grond van ons bestaan. 
Het hele leven is overweldigend. Dit besef biedt ons 
een sleutel tot een nieuwe, rijkere verhouding met 
de wereld om ons heen.
Een boek voor de filosofische zinzoeker dat laat zien 
hoe we niet alles onder controle hebben en waarom 
dat helemaal niet erg is.

Prijs € 22,99

Samen onderweg naar Pasen
40 dagenboek voor gezinnen • Jacolien Hoek & 
Willemijn de Weerd

In dit gezinsdagboek volg je samen 40 dagen lang de 
levensweg van Jezus. Elke week bevat een uitgebreid 
gezinsmoment en zes kortere stukjes met vragen, 
bijbelteksten, weetjes en creatieve opdrachten voor 
kinderen in de bassisschoolleeftijd. Ook is er voor 
elke week een puzzelstuk, waarop een deel van de 
lijdensweg te zien is.

Prijs € 12,99

O hoofd vol bloed en wonden
Passiemeditaties • ds. J.A. Kloosterman (red.)

Deze bundel bevat 49 meditaties over het lijden van 
Jezus Christus aan het kruis, waarbij in het spoor van 
de Middeleeuwen de zeven lichaamsdelen van Jezus 
Christus als uitgangspunt genomen zijn. De medita-
ties kunnen tijdens de lijdenstijd gelezen worden. Ie-
der lichaamsdeel is geïllustreerd met een kunstwerk.

Prijs € 17,99

Kleine rituelen
50 dagen op reis • Mattias Rouw, Monk Collective

Door de eeuwen heen hebben mensen de vijftig 
dagen van Pasen tot en met Pinksteren gebruikt om 
dagelijks even tot stilstand te komen. Een reis van de 
ziel naar binnen, in zeven weken. In dit boek is dit 
gebruik naar onze tijd vertaald, met bijbelteksten, 
verhalen, kleine rituelen, muziek en recepten. Het 
gevestigde weekritme geeft houvast en leidt je door 
vijftig dagen heen. Op welk moment in het jaar je ook 
begint, het zal een bijzondere reis naar binnen zijn.

Prijs € 14,99

Van as naar opstanding
Zeven weken pelgrimeren door de woestijn van 
deze tijd • Diverse auteurs, Adveniat redactie

Als we ooit behoefte hebben gehad om thuis of op 
het werk te bidden en zo de woestijn van deze tijd 
, van deze crisis, uit te houden, dan is het wel de 
komende Vastentijd. Daarom doen alle bisdommen 
mee aan dit nieuwe gebedenboek van Adveniat. Alle 
bisschoppen schrijven een meditatie, vrouwelijke re-
ligieuzen tekenen voor nieuwe gebeden daarbij.

Prijs € 9,99

Het lege graf
Van Pasen naar Pinksteren • Brian Sibley, Stephan 
Waterhouse (ill.)

Alle belangrijke gebeurtenissen rond Pasen en daar-
na, tot Pinksteren, worden in dit boek op bijbelge-
trouwe wijze herverteld. Geschikt voor kinderen van 
ongeveer 5-8 jaar.
Om voor te lezen en zelf te lezen.

Prijs € 11,99 • verschijnt april 2023

Wij leveren alle soorten boeken 
die in het Nederlandse 
taalgebied uitkomen, 

ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

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

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Levensvragen

40-Dagen, Pasen, Pinksteren
Ieder moment heilig
Liturgieën en gebeden • Douglas Kaine McKelvey

Douglas Kain McKelvey biedt de lezer gebeden en 
liturgieën voor de gewone gebeurtenissen uit het 
dagelijks leven, zoals ‘Een liturgie om met vrienden 
feest te vieren’, ‘Een liturgie voor de was’ of ‘Een li-
turgie voor het eerste haardvuur van het seizoen’. 
Deze gebeden verbinden God met het dagelijks le-
ven en helpen om stil te staan bij het idee dat het 
leven een heilig doel heeft, vooral wanneer je het te 
druk hebt om dat op te merken.

Prijs € 24,99 • verschijnt mei 2023

Zegen deze chaos
Eerlijke gebeden voor iedere moeder • Bumni 
Laditan

De Amerikaanse auteur en twitteraarster Bunmi La-
ditan beschrijft en deelt op een verfrissende manier 
de gebeden voor haar kinderen. Haar herkenbare en 
hartverwarmende gebeden kunnen dienen als inspi-
ratiebron voor het eigen gebedsleven. Ze beschrijft 
de emoties die elke moeder voelt, maar niet altijd 
onder woorden kan of durft te brengen. Dit boek 
laat zien hoe gebed het eigen leven kan veranderen, 
maar ook dat van het kind.

Prijs € 16,99 • verschijnt april 2023

In wind en vuur
Alle liederen (toegelicht) • Willem Barnard

Willem Barnard (1920-2010), ook bekend als Guil-
laume van der Graft, is de belangrijkste kerklieddich-
ter van de twintigste eeuw. Voor Barnard vormden 
poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn lie-
deren komt alles samen. Het driedelige 'In wind en 
vuur' brengt Willem Barnards schat van 350 liederen 
voor het eerst samen en licht de liederen uitgebreid 
toe. Deel I bundelt alle liederen. De liedteksten zijn 
voorzien van een melodie en soms ook van alterna-
tieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van 
het liturgisch jaar en heeft daarnaast categorieën als 
ordinarium en getijden. De delen II en III bieden per 
lied een heldere toelichting op de poëtische, bijbel-
se, liturgische en muzikale aspecten. Een keur aan 
dichters, exegeten, liturgen en hymnologen werkte 
hieraan mee.

Prijs € 125,00

Buffet & Rozenkrans
Mijn moeders dood liturgisch beleefd • Thomas 
Quartier

Wanneer de dood je leven binnengaat, kun je zowel 
de alledaagse alsook de religieuze momenten litur-
gisch vormgeven. Buffet en rozenkrans kunnen zo 
allebei liturgie zijn. Midden in zijn enerverend jaar 
als Theoloog des Vaderlands moet de benedictijner 
monnik Thomas Quartier afscheid nemen van zijn 
moeder. In dit boek schrijft hij over zijn ervaringen 
aan het sterfbed en wat hij doet om troost te bieden 
in het land van de dood waar niemand de weg kent. 
Dat doet hij door zeer persoonlijke dagboekaante-
keningen te verbinden met reflecties, meditaties en 
gebeden.

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2023
 

Liturgie & PastoraatVitaal ouder worden is zo gek 
nog niet
De complete gids om gezond te blijven •  
Ester Bertholet

Als specialist ouderengeneeskunde had Ester Ber-
tholet honderden gesprekken met patiënten op 
leeftijd. Op basis daarvan schreef zij dit handboek 
voor 55-plussers om vooral gezond te blijven. Kno-
pen ontwarren is de kern van haar betoog. Klachten 
en problemen op een rijtje zetten, uitleggen waar-
door klachten worden veroorzaakt. En niet alleen 
over de bekende ouderdomsziektes spreekt ze in dat 
verband, maar ook bijvoorbeeld over zingeving, me-
dicijngebruik en sociale contacten.

Prijs € 35,00
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Boekenweeklezing  
filosoof Hein Stufkens: Wie ben je?

De lezing staat in het kader 
van de Nationale Boeken-
week 2023, die als thema 
heeft ‘Ik ben alles’ en wil 
daarmee aandacht vragen 
voor de pluriformiteit van 
onze identiteit.
Met zijn nieuwste dicht-
bundel ‘Tot aan het mor-
genlicht’ als uitgangspunt zal Hein Stufkens 
onder andere spreken over de spiritualiteit van 
Franciscus van Assisi; aandacht voor duurzaam-
heid en ‘groen leven’.
Na de pauze is er nog gelegenheid om vragen te 
stellen, zijn boek te kopen en te laten signeren. 

DATUM & TIJD za. 18 maart van 14 tot 16 uur
PLAATS  Scala
KAARTEN € 10,00, te reserveren via  
  043 450 1741 of website

  
Pinksterlezing Peter Nissen 
Paus Franciscus: 10 jaar revolutie van de 
tederheid

Wij leven in een wereld vol 
korte lontjes en menings-
verschillen lopen snel uit 
de hand.  Paus Fran ciscus 
introduceerde het begrip 
‘revolutie van de teder-
heid’ en onder zijn leiding 
oefent de rooms-katholie-
ke kerk zich in mildheid en 
verdraagzaamheid. Van docerende kerk naar een 
lerende kerk, van de (ver-)oordelende kerk naar 
een luisterende kerk. Kan de kerk zo een nieuwe 
betekenis krijgen voor onze samenleving, als een 
leerschool van mildheid? 
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.

DATUM & TIJD za. 27 mei van 14 tot 16 uur
PLAATS  Scala
KAARTEN € 10,00, te reserveren via  
  043 450 1741 of website

OPENINgSTIJDEN
Dagelijks - zeven dagen in de week -  
van 09.00 tot 17.00 uur

Op internet: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Boekenvenster • voorjaar - zomer 2023 prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Bijbel & bijbelse handboeken

Wij verzorgen 
boekendozen en boekentafels 

voor bijv.  
Eerste Communie, Vormsel 

of themabijeenkomsten.
Voor info: 043 450 2332

Zeven dagen per week GEOPEND
van 09:00 tot 17.00 uur

Tegen de stroom in
Een veelvormige balans van 10 jaar Paus Francis-
cus • Tom Zwaenepoel

Aan de hand van een thematisch ABC en gesprekken 
met vele “Rome-kenners” maakt Tom Zwaenepoel 
een balans op van één decennium Argentijns pon-
tifcaat. Heeft zijn ‘revolutie’ het logge bestuursap-
paraat van de Kerk voldoende kunnen hervormen? 
Heeft hij de Kerk geloofwaardiger kunnen maken? 
Heeft hij vooruitgang geboekt in de interreligieuze 
dialoog?
Ook zijn kijk op de wereld wordt onder de aandacht 
gebracht: de onrechtvaardigheid door de kloof tus-
sen rijk en arm, het migratievraagstuk, de wereld-
vrede...

Prijs € 21,99

Vertroostingen
Gewone woorden van Dirk de Wachter

Hoe vind je troost in moeilijke situaties? En waar 
kunnen we terecht? In dit persoonlijke boek onder-
zoekt Dirk De Wachter hoe we in de moeilijkste mo-
menten troost kunnen vinden. Die zit in kunst, in na-
tuur, in schoonheid, in gedachten en rituelen, maar 
vooral: in de ander.

Prijs € 22,99

Op weg naar Pasen 2023
Meditatieboekje van Aswoensdag tot Paaszondag

Een meditatieboekje dat je meeneemt op een spi-
rituele weg doorheen de veertigdagentijd. Dwars 
door de woestijn naar de verrijzenis die aan de ho-
rizon gloort. Dag voor dag biedt het boekje kleine 
stukjes die tot nadenken stemmen, aanzetten tot 
persoonlijke reflectie of uitnodigen tot gebed.

Prijs € 6,95

Bijbel - NBV21
met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Aan deze ‘wetenschapsbijbel’ leverden 60 weten-
schappers een bijdrage. Hij biedt je houvast als je 
tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd wordt 
met ingewikkelde vragen uit deze tijd, zoals daar zijn 
gender, duurzaamheid of religieus geweld. In deze 
uitgave is de tekst van de Bijbel samengebracht met 
betrouwbare inzichten van mensen met liefde voor 
de Bijbel. Het resultaat is een Bijbel voor iedereen 
die zich wil verdiepen in de verhouding tussen de 
wereld van de Bijbel en de 21e eeuw.

Prijs € 58,00

Kinderbijbel in 365 verhalen
Mary Batchelor

In deze prachtig geïllustreerde kinderbijbel worden 
365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament na-
verteld, waarbij de tekst dicht bij de oorspronkelijke 
tekst blijft. Elk verhaal is voorzien van een grote illus-
tratie, die de wereld en de mensen in Israël dichtbij 
brengt en tot leven wekt. Lees zelf of wordt voorge-
lezen: elke dag een verhaal uit de Bijbel.

Prijs € 29,99 • verschijnt mei 2023

Woorden uit de Bijbel
Het verhaal van God op scharniermomenten van 
het leven • Nynke Dijkstra, Arjen Bultsma

Dit boek is voor mensen die wat verder van de kerk 
af staan en in hun eigen situatie thuis of op het werk 
soms steun zoeken in citaten uit de Bijbel. Een boek 
met citaten, te gebruiken als een troost en inspiratie 
op de beslissende momenten van een mensenleven.

Prijs € 14,95 • verschijnt maart 2023

Pastoraat en dementie
Praktische handreiking voor vrijwilligers en pro-
fessionals in de kerk • Annemarie Roding-Schilt

In dit boek geeft Annemarie Roding-Schilt handvat-
ten aan vrijwilligers en professionals in de kerk. Wat 
moet je doen als leden van je geloofsgemeenschap 
dement worden? Kunnen ze naar kerkdiensten blij-
ven komen? En hoe geef je het pastorale bezoek het 
beste vorm en inhoud? Dit boek helpt met prakti-
sche tips en voorbeelden bij de zoektocht naar ant-
woorden.

Prijs € 14,99 • verschijnt maart 2023

Het overlijden overleven
Een praktische handleiding voor als je partner 
overlijdt in de bloei van jullie leven • Emilie van 
Karnebeek & Xandra Niehe

Een nachtmerrie is net waarheid geworden: je part-
ner is overleden. Wat nu? Wat moet je doen? Je 
leven wordt op zijn kop gezet. In emotionele en in 
praktische zin.
Voor de achterblijvende partners, en ook voor de 
cirkels daaromheen, schreven de auteurs een prak-
tische handleiding, met alle tips, kennis en over-
zichten gebundeld. Het is geen handleiding om je 
verdriet te verwerken, maar wel een waardevol en 
praktisch houvast in een moeilijke en verwarrende 
periode.

Prijs € 30,00 • verschijnt maart 2023

Niet niks
Een jaar met de dood op mijn hielen • Hiske Dibbets

In oktober 2020 hoort Hiske Dibbets dat ze kanker 
heeft met een slechte prognose. In shocktoestand 
stopt ze met werken. Ze laat haar testament opma-
ken en trouwt met haar vriend. Als ze vervolgens aan 
een chemokuur begint, wordt ze overvallen door 
herinneringen. Ze overziet haar leven. Hoe valt de 
balans uit? Heeft ze er genoeg uit gehaald? Welke 
nieuwe inzichten geeft de ziekte haar?

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2023

Overweldigend
Leven met wat je niet in de hand hebt • Frits de Lange

Overweldigende ervaringen worden vaak buiten het 
alledaagse leven geplaatst. Die ervaringen overwel-
digen ons, maar daarna gaat het gewone leven weer 
verder. 
Frits de Lange beweert het tegendeel: overweldi-
gende ervaringen zijn juist de grond van ons bestaan. 
Het hele leven is overweldigend. Dit besef biedt ons 
een sleutel tot een nieuwe, rijkere verhouding met 
de wereld om ons heen.
Een boek voor de filosofische zinzoeker dat laat zien 
hoe we niet alles onder controle hebben en waarom 
dat helemaal niet erg is.

Prijs € 22,99

Samen onderweg naar Pasen
40 dagenboek voor gezinnen • Jacolien Hoek & 
Willemijn de Weerd

In dit gezinsdagboek volg je samen 40 dagen lang de 
levensweg van Jezus. Elke week bevat een uitgebreid 
gezinsmoment en zes kortere stukjes met vragen, 
bijbelteksten, weetjes en creatieve opdrachten voor 
kinderen in de bassisschoolleeftijd. Ook is er voor 
elke week een puzzelstuk, waarop een deel van de 
lijdensweg te zien is.

Prijs € 12,99

O hoofd vol bloed en wonden
Passiemeditaties • ds. J.A. Kloosterman (red.)

Deze bundel bevat 49 meditaties over het lijden van 
Jezus Christus aan het kruis, waarbij in het spoor van 
de Middeleeuwen de zeven lichaamsdelen van Jezus 
Christus als uitgangspunt genomen zijn. De medita-
ties kunnen tijdens de lijdenstijd gelezen worden. Ie-
der lichaamsdeel is geïllustreerd met een kunstwerk.

Prijs € 17,99

Kleine rituelen
50 dagen op reis • Mattias Rouw, Monk Collective

Door de eeuwen heen hebben mensen de vijftig 
dagen van Pasen tot en met Pinksteren gebruikt om 
dagelijks even tot stilstand te komen. Een reis van de 
ziel naar binnen, in zeven weken. In dit boek is dit 
gebruik naar onze tijd vertaald, met bijbelteksten, 
verhalen, kleine rituelen, muziek en recepten. Het 
gevestigde weekritme geeft houvast en leidt je door 
vijftig dagen heen. Op welk moment in het jaar je ook 
begint, het zal een bijzondere reis naar binnen zijn.

Prijs € 14,99

Van as naar opstanding
Zeven weken pelgrimeren door de woestijn van 
deze tijd • Diverse auteurs, Adveniat redactie

Als we ooit behoefte hebben gehad om thuis of op 
het werk te bidden en zo de woestijn van deze tijd 
, van deze crisis, uit te houden, dan is het wel de 
komende Vastentijd. Daarom doen alle bisdommen 
mee aan dit nieuwe gebedenboek van Adveniat. Alle 
bisschoppen schrijven een meditatie, vrouwelijke re-
ligieuzen tekenen voor nieuwe gebeden daarbij.

Prijs € 9,99

Het lege graf
Van Pasen naar Pinksteren • Brian Sibley, Stephan 
Waterhouse (ill.)

Alle belangrijke gebeurtenissen rond Pasen en daar-
na, tot Pinksteren, worden in dit boek op bijbelge-
trouwe wijze herverteld. Geschikt voor kinderen van 
ongeveer 5-8 jaar.
Om voor te lezen en zelf te lezen.

Prijs € 11,99 • verschijnt april 2023

Wij leveren alle soorten boeken 
die in het Nederlandse 
taalgebied uitkomen, 

ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

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

40-Dagen, Pasen, Pinksteren
Ieder moment heilig
Liturgieën en gebeden • Douglas Kaine McKelvey

Douglas Kain McKelvey biedt de lezer gebeden en 
liturgieën voor de gewone gebeurtenissen uit het 
dagelijks leven, zoals ‘Een liturgie om met vrienden 
feest te vieren’, ‘Een liturgie voor de was’ of ‘Een li-
turgie voor het eerste haardvuur van het seizoen’. 
Deze gebeden verbinden God met het dagelijks le-
ven en helpen om stil te staan bij het idee dat het 
leven een heilig doel heeft, vooral wanneer je het te 
druk hebt om dat op te merken.

Prijs € 24,99 • verschijnt mei 2023

Zegen deze chaos
Eerlijke gebeden voor iedere moeder • Bumni 
Laditan

De Amerikaanse auteur en twitteraarster Bunmi La-
ditan beschrijft en deelt op een verfrissende manier 
de gebeden voor haar kinderen. Haar herkenbare en 
hartverwarmende gebeden kunnen dienen als inspi-
ratiebron voor het eigen gebedsleven. Ze beschrijft 
de emoties die elke moeder voelt, maar niet altijd 
onder woorden kan of durft te brengen. Dit boek 
laat zien hoe gebed het eigen leven kan veranderen, 
maar ook dat van het kind.

Prijs € 16,99 • verschijnt april 2023

In wind en vuur
Alle liederen (toegelicht) • Willem Barnard

Willem Barnard (1920-2010), ook bekend als Guil-
laume van der Graft, is de belangrijkste kerklieddich-
ter van de twintigste eeuw. Voor Barnard vormden 
poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn lie-
deren komt alles samen. Het driedelige 'In wind en 
vuur' brengt Willem Barnards schat van 350 liederen 
voor het eerst samen en licht de liederen uitgebreid 
toe. Deel I bundelt alle liederen. De liedteksten zijn 
voorzien van een melodie en soms ook van alterna-
tieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van 
het liturgisch jaar en heeft daarnaast categorieën als 
ordinarium en getijden. De delen II en III bieden per 
lied een heldere toelichting op de poëtische, bijbel-
se, liturgische en muzikale aspecten. Een keur aan 
dichters, exegeten, liturgen en hymnologen werkte 
hieraan mee.

Prijs € 125,00

Buffet & Rozenkrans
Mijn moeders dood liturgisch beleefd • Thomas 
Quartier

Wanneer de dood je leven binnengaat, kun je zowel 
de alledaagse alsook de religieuze momenten litur-
gisch vormgeven. Buffet en rozenkrans kunnen zo 
allebei liturgie zijn. Midden in zijn enerverend jaar 
als Theoloog des Vaderlands moet de benedictijner 
monnik Thomas Quartier afscheid nemen van zijn 
moeder. In dit boek schrijft hij over zijn ervaringen 
aan het sterfbed en wat hij doet om troost te bieden 
in het land van de dood waar niemand de weg kent. 
Dat doet hij door zeer persoonlijke dagboekaante-
keningen te verbinden met reflecties, meditaties en 
gebeden.

Prijs € 21,99 • verschijnt april 2023
 

Liturgie & PastoraatVitaal ouder worden is zo gek 
nog niet
De complete gids om gezond te blijven •  
Ester Bertholet

Als specialist ouderengeneeskunde had Ester Ber-
tholet honderden gesprekken met patiënten op 
leeftijd. Op basis daarvan schreef zij dit handboek 
voor 55-plussers om vooral gezond te blijven. Kno-
pen ontwarren is de kern van haar betoog. Klachten 
en problemen op een rijtje zetten, uitleggen waar-
door klachten worden veroorzaakt. En niet alleen 
over de bekende ouderdomsziektes spreekt ze in dat 
verband, maar ook bijvoorbeeld over zingeving, me-
dicijngebruik en sociale contacten.

Prijs € 35,00


