Levensvragen

BESTEL VIA INTERNET

Met heel mijn hart

Jezelf weer opbouwen na een verbroken relatie •
Esmée Noëlle van Rijn
Waar te beginnen als een jarenlange relatie verbroken wordt? Dat vroeg de schrijfster van dit boek zich
af toen de vader van haar zoontje niet lang na zijn
eerste verjaardag hun relatie verbrak. Zij neemt je
aan de hand van haar eigen verhaal mee door de
rouwverwerking en het opbouwen van een nieuw
leven. Ze vertelt in alle openheid over dat hele proces met alle ups en downs.
Prijs € 20,99

Wat je echt moet weten over
dementie

(lessen van iemand die het kan weten) • Wendy
Mitchell
Toen Wendy Mitchell op 58-jarige leeftijd de diagnose beginnende dementie kreeg, flitsten de beelden
die ze kende uit de media door haar hoofd. Dit boek
maakt korte metten met de mythen en stereotypen
en combineert op integere wijze anekdotes, onderzoek en Wendy Mitchells eigen humor en wijsheid.
Dit boek is een hoopvolle en uiterst praktische gids
voor alle mensen die met een levensveranderende
diagnose leren omgaan, en hun dierbaren.
Prijs € 21,99

Alleen

Wat het betekent om alleen te zijn •
Daniel Schreiber
Puttend uit zijn eigen ervaringen en filosofische en
sociologische ideeën, onderzoekt Daniel Schreiber
het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan
vrijheid en alleen-zijn, en anderzijds het verlangen
naar nabijheid, liefde en gemeenschap. Als geen
ander weet hij gebeurtenissen uit zijn leven te verbinden met inzichten van gerenommeerde denkers
en auteurs als Hannah Arendt, Virginia Woolf, Annie
Ernaux, Bessel van der Kolk en Maggie Nelson.
Prijs € 20,00 • verschijnt november 2022

U kunt de bestelling daarna in de
winkel ophalen of laten opsturen.
We bieden ook iDeal-betalen aan.
www.kloosterboekwinkelwittem.nl
Groot verlies, klein verlies

Houvast bij elke vorm van verdriet •
a & Litsa Williams
De dood van een geliefde, een scheiding, gezondheidsproblemen… Ieder mens krijgt vroeg of laat te
maken met levensveranderende gebeurtenissen, én
met het bijbehorende verdriet. Het kan je leven flink
ontregelen. Aan de hand van 75 handige, informatieve en toegankelijke lijstjes helpen Eleanor Haley
en Litsa Williams de lezer zijn ervaringen en emoties
beter te begrijpen. En ze geven handvatten om op
dagelijkse basis (beter) te dealen met verdriet.
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

Tussen twee werelden

Wat bijna doodgaan mij leerde over het leven •
Suleika Jaouad
De zomer waarin Suleika Jaouad, 22 jaar oud, afstudeerde kreeg ze de diagnose leukemie, overlevingskans: 35%. Van de vier jaar die volgden bracht ze die
grotendeels door in een ziekenhuisbed, vechtend
voor haar leven. Toen ze eindelijk ontslagen werd
was ze volgens de dokters ‘genezen’. Maar toen begon dat proces pas net. Ze had vijftienhonderd dagen lang wanhopig geprobeerd te overleven, en nu
dat haar gelukt was, realiseerde ze zich dat ze geen
idee had hoe je opnieuw de wereld in gaat na zo’n
ervaring.
Prijs € 23,99

Kinderen & Jeugd
Sinterklaasliedjes

Op pad met verdriet

Een moeder rouwt met woorden en beelden •
Julie de Keersmaecker
Verdriet: iedereen krijgt ermee te maken. Wie er al
met zijn twee voeten in heeft gestaan, weet hoeveel
gezichten verdriet heeft en hoe het andere vormen
aanneemt naarmate de tijd verstrijkt. Dat ondervond ook Julie. Tien jaar geleden stierf haar dochter
Marie, een stralend kind van vier. In dit boek geeft
Julie op een zachte manier weer wat verdriet in die
tien jaar met haar, haar gezin en omgeving heeft gedaan.
Prijs € 22,99

De Wereldwinkel:
een kleine hoek,
met een groot
aanbod van eerlijke producten, uit vele landen van de wereld.
Alle Wereldwinkelproducten zijn ingekocht voor
een redelijke prijs, zodat de maker van de producten een fatsoenlijk leven kan leiden.
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Mark Janssen
Wat is nou leuker om in de stemming te komen – het
liefst al maanden van tevoren – dan Sinterklaasliedjes zingen? Van ‘Wie komt er alle jaren’, via ‘Hoor de
wind waait door de bomen’, tot ‘Hoor wie klopt daar
kinderen.’ – het hele Sinterklaasverhaal in liedjes. In
de feestelijke prenten van Mark Janssen zien we hoe
zeven kinderen, verkleed als sinterklaasjes en pietjes, proberen bij de échte Sint te komen. Maar op
elke prent gaat er iets mis….

Mechelse Bijbel

De Heilige Boeken, vertaald en toegelicht door
dr. J.H. van Leeuwen
Wat begon met het vertalen van af en toe een Psalm,
groeide uit tot een complete vertaling van de Bijbel.
Pastoor Hans van Leeuwen werkte ruim 35 jaar lang
aan deze compleet nieuwe vertaling van de Heilige
Schrift. Het is een unieke vertaling van één persoon.
Prijs € 69,50 • verschijnt november 2022

Prijs € 25,00 • verschijnt oktober 2022

Prijs € 14,99

Een nieuwe bundel van hoop en troost •
Phil Bosmans & Bond zonder Naam
Toen Menslief, ik hou van je! verscheen in 1972 zag
de wereld er helemaal anders uit. Phil Bosmans
schreef jarenlang aanmoedigende woorden bij de
uitdagingen van de tijd. Soms troostend, soms vol
verontwaardiging. En wat blijkt na 50 jaar: zoveel
problemen bleven dezelfde. Daarom is deze nieuwe
versie ook vandaag nog altijd relevant en misschien
zelfs levensnoodzakelijk.
Prijs € 21,99 • verschijnt oktober 2022

De vier poorten om Bijbelverhalen te ontsluiten •
Henk Stoorvogel
Dit is een toegankelijke methode om oude Bijbelverhalen weer tot leven te laten komen; de interpretatie van de Bijbel gecomprimeerd tot een eenvoudige
methode, waarmee het lezen van Bijbelverhalen
aantrekkelijk wordt. Het geheim dat tot nu toe alleen
toegankelijk was voor sommige theologen, wordt zo
begrijpbaar voor een breed publiek.
Prijs € 20,00

Avontuur met een goed gesprek •
Hella van der Wijst
Met de (her)ontdekking van wandelen heeft ook
‘het wandelgesprek’ een vlucht genomen. De buitenlucht, geen directe confrontatie en de ruimte
voor gedachtes die nog niet af zijn, zorgen als vanzelf
voor een ander gesprek. Met bekende en minder bekende Nederlanders verkent Hella de natuur en legt
ze hun bijzondere levensverhalen vast.

Helemaal Toon

Dingen die je alleen ziet als je
er de tijd voor neemt

54 inspirerende cadeaukaarten • Haemin Sunim
De Koreaanse boeddhistische monnik Haemin
Sunim geeft les over verschillende levenskwesties,
van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en
spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in
het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt
omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Sunim laat het belang zien van sterke relaties
met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind
en mild moet zijn tegenover jezelf.

Meer rust en balans in 10 weken • Charlotte Labee
Charlotte Labee deelt in dit boek de laatste wetenschappelijke kennis over ons vaak overprikkelde en
oververmoeide brein. Ze helpt je om overprikkeling
te herkennen en geeft concrete handvatten om je
brein en leven weer in balans te krijgen. Ze laat zien
hoe je door aan de slag te gaan met voeding, beweging, ontspanning en verbinding binnen 10 weken
meer rust ervaart en je energie terugkrijgt.
Prijs € 22,99

Wandelen met Hella

Prijs € 20,99

Cadeauboeken & Diversen

Overprikkeld brein

Marijke ten Cate
Nog zo’n mooi kerstlied (in het Engels) van Marijke
ten Cate om tijdens de feestdagen van te genieten.

Menslief, ik hou van je!

Storytelling in de Bijbel

Stille nacht

Away in a Manger

Prijs € 29,99 • verschijnt oktober 2022

Carel van Schaik en Kai Michel
De auteurs analyseren de Bijbel aan de hand van
drie naturen van de mens: de natuur-natuur, de
cultuur-natuur en de verstand-natuur. Religieus gevoel is onderdeel van de natuur-natuur zoals die zich
gedurende honderdduizenden jaren bij de jagerverzamelaars heeft ontwikkeld en daarmee ook de
moderne mens ‘aangeboren’ is. De schrijvers laten
zien dat de Bijbel een antwoord geeft op de problemen van de menselijke evolutie en van het joodse
volk in het bijzonder.

Prijs € 16,99

Prijs € 14,99

Van de Olympus naar de onderwereld •
Philip Matyszak
Wie waren de goden en godinnen van het oude
Griekenland en Rome? Wat betekenden ze voor de
mensen die hen aanbaden? De Griekse en Romeinse
goden hebben millennia lang kunstenaars gefascineerd en geïnspireerd. Als symbolen van de dood,
vruchtbaarheid, liefde en oorlog zijn de goden ook
onze sleutel om te begrijpen hoe de Grieken en Romeinen hun wereld zagen.

Het oerboek van de mens

Prijs € 14,99

Marijke ten Cate
Zing je de feestdagen door! Marijke ten Cate schreef
en illustreerde dit kerstspel in 12 liedjes.

Goden en godinnen van Hellas en
Rome

Bijbel & bijbelse handboeken

Bloemlezing uit het werk van Toon Hermans
Toon Hermans heeft een leven lang geschreven, vaak
met een sterk persoonlijk en autobiografisch karakter. Uit die vele duizenden pagina’s gepubliceerd én
ongepubliceerd materiaal werden vele teksten geselecteerd en in chronologische volgorde gezet.
Prijs € 29,99

Mooi boek, die bijbel!

gelezen door Nicolaas Matsier
Nicolaas Matsier (gereformeerd opgevoed, ongelovig vanaf zijn vijftiende jaar) werd op latere leeftijd
nieuwsgierig: hoe leest die Bijbel eigenlijk? Deze
bundels is een verzameling essays voorzien van honderd afbeeldingen. De schilderijen en andere kunstwerken laten zien welke enorm spoor de Bijbel heeft
getrokken in de christelijke beeldende kunst.
Prijs € 29,95 • verschijnt oktober 2022
(Prijs na 3 maanden € 34,95)

.

Gerarduskalender 2023
De Gerarduskalender voor 2023 is weer volop leverbaar en te koop voor € 9,00.
Met de aankoop van de Gerarduskalender steunt
u ook nog eens Pelgrimsoord Klooster Wittem.

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

klooster
		boekwinkel
wittem
Wij zijn ook op Facebook

en Twitter

Jubileum boekwinkel

Dit jaar bestaat de kloosterboekwinkel van Wittem 40 jaar. Wat begon met een beperkt assortiment in een zaaltje naast de toenmalige
Gerarduskapel, groeide gestaag uit naar een volwaardige gespecialiseerde boekwinkel die voorzag in de eveneens groeiende behoefte in de
regio en soms ver daarbuiten. Dit alles onder de
enthousiaste leiding van boekhandelaar Gerard
Prickaerts. Jarenlang was de winkel gesitueerd
naast de hoofdingang van het klooster, Sinds vorig jaar is hij weer bijna terug op de oude plek:
bij kerk en kapellen. De ruim opgezette winkel
biedt een breed assortiment aan boeken over
spiritualiteit en bezinning, maar het is tegelijk
ook een ‘gewone’ boekwinkel: alle in Nederland
verkrijgbare boeken zijn er te bestellen. De Wereldwinkel, die een plekje heeft in de boekwinkel, voegt nog iets extra’s toe.
In het najaar wordt het jubileum gevierd met
een aantal feestelijke activiteiten. Er wordt onder meer een glossy met 40 verhalen uit de geschiedenis gepresenteerd.

Boekpresentatie Judith Koelemeijer

‘Etty Hillesum – het verhaal van haar leven’
De Nederlands-joodse Etty Hillesum stierf in
november 1943 in het concentratiekamp Auschwitz, nog geen 30 jaar oud. Judith Koelemeijer
heeft een biografie over haar geschreven die een
nieuw, soms verrassend licht werpt op het leven
van deze bijzondere jonge vrouw.
Op zaterdagmiddag 29 oktober verzorgt Judith
Koelemeijer hier een lezing over. Uiteraard is het
boek die dag (en al eerder) te koop in de kloosterboekwinkel voor € 34,95. Na de lezing kunt u
uw boek door de auteur laten signeren.
Deze lezing/boekpresentatie is een activiteit in
het kader van het 40-jarig jubileum van de Kloosterboekwinkel.
Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via de website
of via 043 450 1741

catalogus

najaar/winter 2022 - 2023
aanraders
Etty Hillesum

Het verhaal van haar leven • Judith Koelemeijer
Dit boek is de meeslepende geschiedenis van een
jonge, gepassioneerde vrouw die ook onder de
meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan
haar idealen en zichzelf. Judith Koelemeijer wist een
schat aan nog onbekend materiaal te verzamelen. In
deze biografie geeft zij een verrassend nieuw perspectief op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse studentenjaren, en haar uiteindelijke keuze om ‘het lot
van haar volk te delen’ en niet onder te duiken.
Prijs € 34,95

Een schitterend meesterwerk

Hoe het christendom kijkt naar de natuur,
365 keer inspiratie • Cees Baan
Dit boek bevat 365 keer inspiratie en geeft voor elke
dag een moment om stil te staan bij de schepping,
met de mooiste quotes uit de rijke christelijke traditie. Deze reis langs grote en kleine denkers uit de
christelijke traditie spoort ons aan om aan een mooiere wereld te werken.
Prijs € 17,99 • verschijnt november 2022

Van donker naar licht

Gebeden rond de kerststal • Herman Finkers,
Anselm Grün en vele anderen
Bekende katholieken uit kerk en samenleving gaan
met Maria en Jozef op weg naar de Advent en kiezen
in de weken naar het Licht van Kerstmis hun favoriete figuur of voorstelling uit de Kerststal. Met daarbij
ook telkens een gebed. Dat kun je hardop meebidden want iedere bekende katholiek vertelt zijn of
haar verhaal en bidt zijn of haar gebed ook op video.
Mijmerend over de figuren uit de Kerststal en zo het
geheim van Kerstmis naderend.
Prijs € 9,99 • verschijnt oktober 2022

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

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

Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Meer dan 100.000 boeken!
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Spiritualiteit & Zingeving
Gesprekken op maandag

Over de sacramenten • Vonne van der Meer
Vonne van der Meer ging te rade bij pastoor Nico de
Gooijer, met de vraag of hij iets kon vertellen over
de sacramenten die de katholieke kerk kent. In een
reeks bijeenkomsten spraken ze over zijn ervaringen
als priester, iemand die alle veranderingen in de kerk
in de jaren zestig, zeventig had meegemaakt.
Prijs € 21,99

De wereld van Etty Hillesum

Een beeldboek • Alexandra Nagel (samenstelling)
Dit boek biedt alle liefhebbers van haar werk een
bijzonder en verrassend inzicht in Etty’s leven, in
dat van haar vrienden en in haar tijd. Daarmee is dit
beeldboek een prachtige aanvulling op Etty’s dagboeken en brieven, en op de langverwachte biografie van Judith Koelemeijer. Een boek met een schat
aan nieuw materiaal: portretfoto’s, originele fragmenten uit persoonlijke brieven en archiefbeelden.
Prijs € 15,00

Levenslessen van een Rabbijn

Awraham Soetendorp en Annemiek Leclaire
Awraham Sjalom Soetendorp werd geboren in de
oorlog. Op zijn 25ste begon hij, als jongste rabbijn
van Nederland, met ‘het werk van vrede en hoop’.
Aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag blikt
hij terug op een rijk en bevlogen leven, dat getekend
werd door de oorlog en de gevolgen daarvan. Dit is
een bezield, wijs en noodzakelijk boek over liefde,
ankering, over breken en helen, over verzet, verzoening en een goed geweten.
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

De rijkdom van rituelen

Een weldadige remedie voor lichaam, geest
en ziel • Mara Branscombe
Mara Branscombe beschrijft uitgebreid wat rituelen voor jou kunnen betekenen en biedt een keur
aan inspiratie. Met rituelen stap je even uit het alledaagse voor een moment van speciale aandacht.
Je markeert er grote en kleine keerpunten in je leven
mee, viert geluksmomenten en staat stil bij verdriet.
Rituelen geven houvast. Dit boek nodigt je van harte
uit om rituelen een plek in je leven te geven.
Prijs € 25,00

Monniksvragen

Elke dag is een dag

Teksten die de dag bijzonder maken •
Marinus van den Berg
Achter de teksten van pastor en woordkunstenaar
Marinus van den Berg schuilen verhalen van mensen van alledag, verhalen over dromen, verlangens
en teleurstellingen. De teksten in dit boek nodigen
je uit om elke dag te tellen als een dag die telt, die
je wijzer kan maken, die een eigen geluk kent. Deze
aansprekende teksten maken je dag anders en rijker,
waardoor je met meer aandacht verder gaat.
Prijs € 17,99

De schreeuw van de aarde

Zes bijbelse leerdichten • Franck Ploum
Franck Ploum schreef zes korte poëtische teksten,
in het bijbels verhaal geworteld: Over verlangen,
over tochten door de woestijn, over leven verliezen
en vinden, over liefde en naastenliefde, over geestkracht en navolging. En een hartenkreet voor het behoud van onze aarde, een toekomst die ook in onze
handen ligt. De teksten worden omlijst door illustraties van kunstenares Sylvia Thijssen.
Prijs € 14,95

Bezielende wijsheid

Inspiratie voor christendemocratie
Om te ontkomen aan de waan van de dag is het
nodig om geïnspireerd te worden. Dit boek helpt
daarbij. Het is als voedsel voor de ziel. Het wil inspireren, bemoedigen vanuit de christelijke traditie, de
Bijbel en andere wijsheidsliteratuur in ruim veertig
thema’s nieuwe en eeuwenoude wijsheid aan.

Israël aan de Tiber

Joods leven in het oude Rome • Leonard Rutgers
Voor Rome is een enkel leven niet genoeg, een mens
heeft meer nodig om de Eeuwige Stad met zijn rijke
geschiedenis in alle facetten te kunnen doorgronden. Archeoloog Leonard Rutgers neemt de lezer
mee onder de grond, op zoek naar een unieke collectie kunstwerken die zelfs ter plekke bijna niemand
kent: de Joodse catacomben van Rome.
Prijs € 24,95

De geboorte van het Romeinse
keizerrijk

Marcus Antonius, Cleopatra en Octavianus in de
slag bij Actium • Barry Strauss
De Slag bij Actium in 31 v.Chr., die bijna 200.000
mensen het leven kostte, was een scharnierpunt in
de geschiedenis. Octavianus, de latere keizer Augustus, won de zeeslag van misschien wel het bekendste
liefdespaar uit de geschiedenis: Marcus Antonius en
Cleopatra. Hun vloot werd bijna geheel verslagen en
Marcus Antonius en Cleopatra pleegden zelfmoord.
Prijs € 29,99 • verschijnt oktober 2022

Ravenna

Hoofdstad van het West-Romeinse Rijk, smeltkroes van Europa • Judith Herrin
In 402 koos keizer Honorius Ravenna tot hoofdstad
van het West-Romeinse Rijk. Dat trok wetenschappers, ambachtslieden en religieuze leiders naar de
stad, die uitgroeide tot het culturele en politieke
centrum van Noord-Italië. Zo werd de stad de ontmoetingsplaats van Griekse, Latijnse, christelijke en barbaarse culturen en de spil vormde tussen oost en west.

Eusebius van Caesarea
Een heruitgave van het beroemde boek over de
eerste drie eeuwen van de christelijke gemeenten.
Geen geschrift uit het vroege christendom is zoveel
aangehaald in allerlei historische publicaties als deze
kerkgeschiedenis. Vele documenten zijn sindsdien
verloren gegaan. Daarom kan men Eusebius’ werk
gerust van onschatbare waarde noemen.
Prijs € 34,99

Israël, een wereld apart

Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood
• Piet van Midden
Israël is al sinds zijn stichting 75 jaar geleden het gesprek van de dag. Aan de ene kant is er een blijvende
spanning tussen Israël en de Palestijns-Arabische
wereld, tegelijkertijd zoeken gezworen vijanden uit
het verleden weer contact met Israël. Wat maakt
Israël zo bijzonder? Daarop probeert dit boek het
begin van een antwoord te geven.
Prijs € 22,50 • verschijnt november 2022

De Margraten Boys

Hoe een dorp weigerde de Amerikaanse
bevrijders te vergeten • Peter Schrijvers
Op het kerkhof in Margraten liggen tienduizend
Amerikaanse jongens. De soldaten namen deel aan
militaire operaties van de Tweede Wereldoorlog. De
verhalen van de Margraten Boys zouden nooit bewaard zijn gebleven zonder het netwerk van adoptanten dat de inwoners van Margraten in 1945 oprichtten. Dit boek is gebaseerd op meer dan duizend
getuigenissen.
Prijs € 24,99

Prijs € 16,99 • verschijnt januari 2023

Prijs € 40,00

Advent & Kerst

Hoe dan wel

Indiculus

Omdat God ernaar verlangt mens
te zijn

Lees dit boek en maak je idealen waar •
Suzan Doodeman en Johannes van den Akker
De auteurs geloven dat idealen verwezenlijken niet
alleen goed is voor de wereld, maar ook nog eens
geweldig leuk is om te doen! Je wilt iets gaan doen
met een zeker idee, jouw ideaal. Hoe dan? Met dit
boek ga je het doen. De auteurs delen persoonlijke
verhalen van hoe zij idealisme vertaalden naar actie.
Prijs € 20,99 • verschijnt november 2022

De ontdekking van de aarde

Het klooster als klankkast voor een radicaal geluid • Thomas Quartier o.s.b.
In onze bewogen tijd stellen mensen meer vragen
dan ooit bij ervaringen van onrecht en lijden. Thomas Quartier, benedictijnermonnik en Theoloog des
Vaderlands, toont een weg om vragen te stellen,
monniksvragen. De monastieke levensvorm staat
symbool voor de stap terug uit de samenleving om
van daaruit een betere wereld ter sprake te brengen.
Quartier heeft geen enkele pretentie om antwoorden te kunnen geven, volgt geen doel en geen strategie, maar deelt wat in zijn zoektocht naar boven
komt drijven, in dialoog met iedereen die het maar
wil horen.

Kerkgeschiedenis

(Kerk)geschiedenis

Verzamelde essays • Huub Oosterhuis
Dit boek maakt deel uit van het verzameld werk
van Oosterhuis en bevat eerder verschenen, maar
grondig bewerkte en nieuwe essays. Oosterhuis reflecteert in ‘De ontdekking van de aarde’ op taal, literatuur, geschiedenis en het woord God. Een rode
draad door deze monumentale essaybundel is de
bepalende invloed van het joods-christelijk geloof
en de Bijbel op onze samenleving.
Prijs € 29,99

Prijs € 16,95 • verschijnt november 2022
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Boek alvast reserveren?

Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u
toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege
middeleeuwen • Luit van der Tuuk
Voor de vroege middeleeuwer waren de waarneembare en de bovenzinnelijke wereld volledig met
elkaar verweven. Iedereen was zich voortdurend
bewust van de aanwezigheid van bovennatuurlijke
machten die invloed uitoefenden op het aardse bestaan. Als kapstok voor diet boek dient de ‘Indiculus
superstitionem et paganiarum’, Latijn voor ‘kleine
lijst van bijgelovige en heidense gebruiken’.
Prijs € 23,50

Overwegingen bij Kerst • Tomáš Halík
In dit geschenkboek laat Tomáš Halík zien hoe God
door zijn verlangen mens te worden, juist zwakte en
kwetsbaarheid verheft tot ware kracht. Het kerstmysterie van de incarnatie wordt ook tastbaar in de
schilderijen van oude meesters, die aanzetten tot
meditatie. ‘Laten we naar Gods stem luisteren in de
zachte adem van menselijk mededogen, in de uitingen van solidariteit. In het heilige en onvoorwaardelijke van de liefde, daar ontdekken we God.’
Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2022

Vergeten rijkdom

Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid
• Daniël De Waele
Wat gebeurde er met Adam en Eva toen ze uit het
paradijs waren verdreven? Hoe verleidde Potifars
vrouw Jozef? Vragen als deze, waar de Bijbel nauwelijks op ingaat, krijgen een antwoord in boeken die
Joden schreven rond het begin van onze jaartelling.
Dit boek verzamelt de vergeten rijkdom van deze
Joodse geschriften met mystieke teksten, wijze spreuken, strenge wetsregels en rabbijnse interpretaties.
Prijs € 24,99

In het Gerardus Magazine (8x per jaar) staan
iedere keer drie boeken die u kunt bestellen en
thuis laten bezorgen zonder verzendkosten.

Liturgie
Zin in preken

Wekelijkse inspiratie voor (s)prekers • Paulien
Vervoorn
Een handboek voor (s)prekers die op zoek zijn naar
nieuwe motivatie bij het maken van een preek. Daarnaast geeft het boek toerusting om bijbelgetrouw,
glashelder en gevarieerd te spreken. Paulien Vervoorn inspireert elke week met een praktisch idee,
geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden. De ideeën bevestigen de lezer in wat hij of zij doet, maar
laten ook ontdekken dat een kleine aanpassing vaak
grote impact heeft.
Prijs € 23,50

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Kerk, Theologie & Filosofie
Iemand zijn

Filosofie van de persoonlijke vorming •
Joep Dohmen
Hoe kunnen we ons leven vormgeven? In zijn magnum opus ‘Iemand zijn’ laat filosoof Joep Dohmen
zien op welke manieren wij ons kunnen ontwikkelen
tot zelfstandige en betrokken mensen. In het voetspoor van Socrates, Plato en Aristoteles, Erasmus
en Montaigne, Rousseau en Kant, Nietzsche en Foucault, Neiman en Nussbaum laat Joep Dohmen zien
hoe wij – dankzij een goed zelfbeeld en zelfdiscipline
– beter gemotiveerd en geëngageerd in het leven
kunnen staan.
Prijs € 39,99 • verschijnt oktober 2022

Wij zijn de wereld

Een levensfilosofie • Jostein Gaarder
Dit is een persoonlijke brief van Jostein Gaarder aan
zijn kleinkinderen, waarin hij zijn levensfilosofie uiteenzet en urgente vragen stelt over ons bestaan.
Wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe ga je om
met de natuur? En de belangrijkste vraag van deze
tijd: hoe zorgen we voor onszelf, elkaar én de planeet waarop we leven
Prijs € 17,99

Levenswijsheden van grote
genieën

Desiderius Erasmus & Ignatius van Loyola
Elk deel van deze nieuwe serie inspirerende boeken
bevat de mooiste levenswijsheden uit het complete
oeuvre van respectievelijk Desiderius Erasmus en
Ignatius van Loyola. Elk deel begint met een biografische schets geplaatst in de tijd van deze grote
denkers. Beide boeken worden afgesloten met een
essay over hun levensfilosofie.
Prijs € 20,00 per deel

De kracht van ideeën

Woorden van geloof en wijsheid • Jonathan Sacks
Dit boek bevat een boeiende selectie van de essays,
toespraken en columns van rabbijn Jonathan Sacks.
Zij tonen met opvallende samenhang de ontwikkelende kracht van zijn religieuze en filosofische ideeën. Sacks reflecteert op grote thema’s als macht, antisemitisme, liefde, gebed en vrijheid. Deze woorden
van wijsheid en geloof laten de tijdloze relevantie
van zijn lessen zien.
Prijs € 29,99

Moederkerk

De ondergang van Rooms Nederland • Jos Palm
De almacht van de priester, het gezinsgeluk van
de jaren vijftig: het waren de idealen van het Rijke
Roomse Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed.
Maar toen kwamen de vernieuwing en verwarring
van de jaren zestig, de katholieke kerk begon na te
denken en dat was de nagel aan de doodskist van
het geloof. Palm schetst de ondergang van het Nederlandse katholicisme zoals die nog niet eerder
werd beschreven, in een betrokken, persoonlijk geschiedenisverhaal.
Prijs € 15,00 • verschijnt januari 2023

De moderne theologen

Perspectieven op de 21ste eeuw •
Marcel Poorthuis en Wilken Veen (red.)
De afgelopen eeuw ontstonden veel nieuwe theologische stromingen, die veelal vertrekken vanuit de
identiteit van hun grondleggers: zwarte theologie,
queer theologie en feministische theologie. Sommige theologieën wijzen de neokoloniale dictaten
van Europa en Amerika af en beschouwen bewust
de eigen cultuur als vindplaats van God. Andere vertrekken vanuit moderne vraagstukken: het milieu als
zorg voor de schepping, heel de kosmos als uitgangspunt voor theologie en natuurwetenschappen. Dit
boek laat de negentig belangrijkste internationale
theologen van onze tijd zelf aan het woord.
Prijs € 49,90

Op weg naar een luisterende kerk

Synodale ervaringen in verleden en heden •
Jos Moons, Sjoerd Mulder en Karim Schelkens
Paus Franciscus stuurt aan op een stijl van kerk-zijn
die benadrukt dat gelovigen samen onderweg zijn.
Maar hoe kunnen gelovigen zich beter leren uitspreken en bisschoppen beter leren luisteren? Hoe gaan
religieuze tradities om met meningsverschillen? Dit
boek presenteert de verrassende rijkdom aan bestaande ervaringen met synodaliteit.
Prijs € 25,95 • verschijnt december 2022

Mens & Maatschappij
Dit leven

Hoe onze sterfelijkheid ons vrij maakt •
Martin Hägglund
Geïnspireerd door de oude filosofen biedt Hägglund
de lezer een volstrekt nieuwe kijk op ons bestaan.
Hij laat zien dat alles wat ons leven de moeite waard
maakt, eindig is. En juist dat maakt het leven op aarde zo bijzonder en kostbaar. Wat er in het leven echt
toe doet, is hoe wij met elkaar omgaan en waar we
onze beperkte tijd aan besteden.
Prijs € 29,99

Landlijnen

Raynor Winn
Raynor Winn doet verslag van de zwaarste wandeltocht die zij en haar man tot nu toe ondernamen:
van het noorden van Schotland naar de kust van het
zuidwesten van Engeland. Hoe verhouden wij ons
tot elkaar, en tot het land, vraagt zij zich af, nu de
breuklijnen tussen de verschillende naties steeds
groter lijken te worden? Landlijnen beschrijft een
onvergetelijke reis die vol onzekerheid begint, en die
alleen maar kan eindigen met hoop.
Prijs € 24,99

De wereld dat ben jij

Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd •
Roek Lips
De auteur gaat in gesprek met wetenschappers,
kunstenaars en mensen met een bijzonder levensverhaal, op zoek naar inzichten en houvast. Waarom
leren we zo weinig van de geschiedenis? Hoe kunnen we vertrouwen herwinnen? Wat kunnen we
leren van de natuur? Wat is de rol van moraliteit?
Kunnen mensen fundamenteel veranderen?
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

Meer dan 100.000 boeken!
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Spiritualiteit & Zingeving
Gesprekken op maandag

Over de sacramenten • Vonne van der Meer
Vonne van der Meer ging te rade bij pastoor Nico de
Gooijer, met de vraag of hij iets kon vertellen over
de sacramenten die de katholieke kerk kent. In een
reeks bijeenkomsten spraken ze over zijn ervaringen
als priester, iemand die alle veranderingen in de kerk
in de jaren zestig, zeventig had meegemaakt.
Prijs € 21,99

De wereld van Etty Hillesum

Een beeldboek • Alexandra Nagel (samenstelling)
Dit boek biedt alle liefhebbers van haar werk een
bijzonder en verrassend inzicht in Etty’s leven, in
dat van haar vrienden en in haar tijd. Daarmee is dit
beeldboek een prachtige aanvulling op Etty’s dagboeken en brieven, en op de langverwachte biografie van Judith Koelemeijer. Een boek met een schat
aan nieuw materiaal: portretfoto’s, originele fragmenten uit persoonlijke brieven en archiefbeelden.
Prijs € 15,00

Levenslessen van een Rabbijn

Awraham Soetendorp en Annemiek Leclaire
Awraham Sjalom Soetendorp werd geboren in de
oorlog. Op zijn 25ste begon hij, als jongste rabbijn
van Nederland, met ‘het werk van vrede en hoop’.
Aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag blikt
hij terug op een rijk en bevlogen leven, dat getekend
werd door de oorlog en de gevolgen daarvan. Dit is
een bezield, wijs en noodzakelijk boek over liefde,
ankering, over breken en helen, over verzet, verzoening en een goed geweten.
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

De rijkdom van rituelen

Een weldadige remedie voor lichaam, geest
en ziel • Mara Branscombe
Mara Branscombe beschrijft uitgebreid wat rituelen voor jou kunnen betekenen en biedt een keur
aan inspiratie. Met rituelen stap je even uit het alledaagse voor een moment van speciale aandacht.
Je markeert er grote en kleine keerpunten in je leven
mee, viert geluksmomenten en staat stil bij verdriet.
Rituelen geven houvast. Dit boek nodigt je van harte
uit om rituelen een plek in je leven te geven.
Prijs € 25,00

Monniksvragen

Elke dag is een dag

Teksten die de dag bijzonder maken •
Marinus van den Berg
Achter de teksten van pastor en woordkunstenaar
Marinus van den Berg schuilen verhalen van mensen van alledag, verhalen over dromen, verlangens
en teleurstellingen. De teksten in dit boek nodigen
je uit om elke dag te tellen als een dag die telt, die
je wijzer kan maken, die een eigen geluk kent. Deze
aansprekende teksten maken je dag anders en rijker,
waardoor je met meer aandacht verder gaat.
Prijs € 17,99

De schreeuw van de aarde

Zes bijbelse leerdichten • Franck Ploum
Franck Ploum schreef zes korte poëtische teksten,
in het bijbels verhaal geworteld: Over verlangen,
over tochten door de woestijn, over leven verliezen
en vinden, over liefde en naastenliefde, over geestkracht en navolging. En een hartenkreet voor het behoud van onze aarde, een toekomst die ook in onze
handen ligt. De teksten worden omlijst door illustraties van kunstenares Sylvia Thijssen.
Prijs € 14,95

Bezielende wijsheid

Inspiratie voor christendemocratie
Om te ontkomen aan de waan van de dag is het
nodig om geïnspireerd te worden. Dit boek helpt
daarbij. Het is als voedsel voor de ziel. Het wil inspireren, bemoedigen vanuit de christelijke traditie, de
Bijbel en andere wijsheidsliteratuur in ruim veertig
thema’s nieuwe en eeuwenoude wijsheid aan.

Israël aan de Tiber

Joods leven in het oude Rome • Leonard Rutgers
Voor Rome is een enkel leven niet genoeg, een mens
heeft meer nodig om de Eeuwige Stad met zijn rijke
geschiedenis in alle facetten te kunnen doorgronden. Archeoloog Leonard Rutgers neemt de lezer
mee onder de grond, op zoek naar een unieke collectie kunstwerken die zelfs ter plekke bijna niemand
kent: de Joodse catacomben van Rome.
Prijs € 24,95

De geboorte van het Romeinse
keizerrijk

Marcus Antonius, Cleopatra en Octavianus in de
slag bij Actium • Barry Strauss
De Slag bij Actium in 31 v.Chr., die bijna 200.000
mensen het leven kostte, was een scharnierpunt in
de geschiedenis. Octavianus, de latere keizer Augustus, won de zeeslag van misschien wel het bekendste
liefdespaar uit de geschiedenis: Marcus Antonius en
Cleopatra. Hun vloot werd bijna geheel verslagen en
Marcus Antonius en Cleopatra pleegden zelfmoord.
Prijs € 29,99 • verschijnt oktober 2022

Ravenna

Hoofdstad van het West-Romeinse Rijk, smeltkroes van Europa • Judith Herrin
In 402 koos keizer Honorius Ravenna tot hoofdstad
van het West-Romeinse Rijk. Dat trok wetenschappers, ambachtslieden en religieuze leiders naar de
stad, die uitgroeide tot het culturele en politieke
centrum van Noord-Italië. Zo werd de stad de ontmoetingsplaats van Griekse, Latijnse, christelijke en barbaarse culturen en de spil vormde tussen oost en west.

Eusebius van Caesarea
Een heruitgave van het beroemde boek over de
eerste drie eeuwen van de christelijke gemeenten.
Geen geschrift uit het vroege christendom is zoveel
aangehaald in allerlei historische publicaties als deze
kerkgeschiedenis. Vele documenten zijn sindsdien
verloren gegaan. Daarom kan men Eusebius’ werk
gerust van onschatbare waarde noemen.
Prijs € 34,99

Israël, een wereld apart

Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood
• Piet van Midden
Israël is al sinds zijn stichting 75 jaar geleden het gesprek van de dag. Aan de ene kant is er een blijvende
spanning tussen Israël en de Palestijns-Arabische
wereld, tegelijkertijd zoeken gezworen vijanden uit
het verleden weer contact met Israël. Wat maakt
Israël zo bijzonder? Daarop probeert dit boek het
begin van een antwoord te geven.
Prijs € 22,50 • verschijnt november 2022

De Margraten Boys

Hoe een dorp weigerde de Amerikaanse
bevrijders te vergeten • Peter Schrijvers
Op het kerkhof in Margraten liggen tienduizend
Amerikaanse jongens. De soldaten namen deel aan
militaire operaties van de Tweede Wereldoorlog. De
verhalen van de Margraten Boys zouden nooit bewaard zijn gebleven zonder het netwerk van adoptanten dat de inwoners van Margraten in 1945 oprichtten. Dit boek is gebaseerd op meer dan duizend
getuigenissen.
Prijs € 24,99

Prijs € 16,99 • verschijnt januari 2023

Prijs € 40,00

Advent & Kerst

Hoe dan wel

Indiculus

Omdat God ernaar verlangt mens
te zijn

Lees dit boek en maak je idealen waar •
Suzan Doodeman en Johannes van den Akker
De auteurs geloven dat idealen verwezenlijken niet
alleen goed is voor de wereld, maar ook nog eens
geweldig leuk is om te doen! Je wilt iets gaan doen
met een zeker idee, jouw ideaal. Hoe dan? Met dit
boek ga je het doen. De auteurs delen persoonlijke
verhalen van hoe zij idealisme vertaalden naar actie.
Prijs € 20,99 • verschijnt november 2022

De ontdekking van de aarde

Het klooster als klankkast voor een radicaal geluid • Thomas Quartier o.s.b.
In onze bewogen tijd stellen mensen meer vragen
dan ooit bij ervaringen van onrecht en lijden. Thomas Quartier, benedictijnermonnik en Theoloog des
Vaderlands, toont een weg om vragen te stellen,
monniksvragen. De monastieke levensvorm staat
symbool voor de stap terug uit de samenleving om
van daaruit een betere wereld ter sprake te brengen.
Quartier heeft geen enkele pretentie om antwoorden te kunnen geven, volgt geen doel en geen strategie, maar deelt wat in zijn zoektocht naar boven
komt drijven, in dialoog met iedereen die het maar
wil horen.

Kerkgeschiedenis

(Kerk)geschiedenis

Verzamelde essays • Huub Oosterhuis
Dit boek maakt deel uit van het verzameld werk
van Oosterhuis en bevat eerder verschenen, maar
grondig bewerkte en nieuwe essays. Oosterhuis reflecteert in ‘De ontdekking van de aarde’ op taal, literatuur, geschiedenis en het woord God. Een rode
draad door deze monumentale essaybundel is de
bepalende invloed van het joods-christelijk geloof
en de Bijbel op onze samenleving.
Prijs € 29,99

Prijs € 16,95 • verschijnt november 2022

Boekenvenster • najaar/winter 2022 - 2023

Boek alvast reserveren?

Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u
toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege
middeleeuwen • Luit van der Tuuk
Voor de vroege middeleeuwer waren de waarneembare en de bovenzinnelijke wereld volledig met
elkaar verweven. Iedereen was zich voortdurend
bewust van de aanwezigheid van bovennatuurlijke
machten die invloed uitoefenden op het aardse bestaan. Als kapstok voor diet boek dient de ‘Indiculus
superstitionem et paganiarum’, Latijn voor ‘kleine
lijst van bijgelovige en heidense gebruiken’.
Prijs € 23,50

Overwegingen bij Kerst • Tomáš Halík
In dit geschenkboek laat Tomáš Halík zien hoe God
door zijn verlangen mens te worden, juist zwakte en
kwetsbaarheid verheft tot ware kracht. Het kerstmysterie van de incarnatie wordt ook tastbaar in de
schilderijen van oude meesters, die aanzetten tot
meditatie. ‘Laten we naar Gods stem luisteren in de
zachte adem van menselijk mededogen, in de uitingen van solidariteit. In het heilige en onvoorwaardelijke van de liefde, daar ontdekken we God.’
Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2022

Vergeten rijkdom

Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid
• Daniël De Waele
Wat gebeurde er met Adam en Eva toen ze uit het
paradijs waren verdreven? Hoe verleidde Potifars
vrouw Jozef? Vragen als deze, waar de Bijbel nauwelijks op ingaat, krijgen een antwoord in boeken die
Joden schreven rond het begin van onze jaartelling.
Dit boek verzamelt de vergeten rijkdom van deze
Joodse geschriften met mystieke teksten, wijze spreuken, strenge wetsregels en rabbijnse interpretaties.
Prijs € 24,99

In het Gerardus Magazine (8x per jaar) staan
iedere keer drie boeken die u kunt bestellen en
thuis laten bezorgen zonder verzendkosten.

Liturgie
Zin in preken

Wekelijkse inspiratie voor (s)prekers • Paulien
Vervoorn
Een handboek voor (s)prekers die op zoek zijn naar
nieuwe motivatie bij het maken van een preek. Daarnaast geeft het boek toerusting om bijbelgetrouw,
glashelder en gevarieerd te spreken. Paulien Vervoorn inspireert elke week met een praktisch idee,
geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden. De ideeën bevestigen de lezer in wat hij of zij doet, maar
laten ook ontdekken dat een kleine aanpassing vaak
grote impact heeft.
Prijs € 23,50

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Kerk, Theologie & Filosofie
Iemand zijn

Filosofie van de persoonlijke vorming •
Joep Dohmen
Hoe kunnen we ons leven vormgeven? In zijn magnum opus ‘Iemand zijn’ laat filosoof Joep Dohmen
zien op welke manieren wij ons kunnen ontwikkelen
tot zelfstandige en betrokken mensen. In het voetspoor van Socrates, Plato en Aristoteles, Erasmus
en Montaigne, Rousseau en Kant, Nietzsche en Foucault, Neiman en Nussbaum laat Joep Dohmen zien
hoe wij – dankzij een goed zelfbeeld en zelfdiscipline
– beter gemotiveerd en geëngageerd in het leven
kunnen staan.
Prijs € 39,99 • verschijnt oktober 2022

Wij zijn de wereld

Een levensfilosofie • Jostein Gaarder
Dit is een persoonlijke brief van Jostein Gaarder aan
zijn kleinkinderen, waarin hij zijn levensfilosofie uiteenzet en urgente vragen stelt over ons bestaan.
Wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe ga je om
met de natuur? En de belangrijkste vraag van deze
tijd: hoe zorgen we voor onszelf, elkaar én de planeet waarop we leven
Prijs € 17,99

Levenswijsheden van grote
genieën

Desiderius Erasmus & Ignatius van Loyola
Elk deel van deze nieuwe serie inspirerende boeken
bevat de mooiste levenswijsheden uit het complete
oeuvre van respectievelijk Desiderius Erasmus en
Ignatius van Loyola. Elk deel begint met een biografische schets geplaatst in de tijd van deze grote
denkers. Beide boeken worden afgesloten met een
essay over hun levensfilosofie.
Prijs € 20,00 per deel

De kracht van ideeën

Woorden van geloof en wijsheid • Jonathan Sacks
Dit boek bevat een boeiende selectie van de essays,
toespraken en columns van rabbijn Jonathan Sacks.
Zij tonen met opvallende samenhang de ontwikkelende kracht van zijn religieuze en filosofische ideeën. Sacks reflecteert op grote thema’s als macht, antisemitisme, liefde, gebed en vrijheid. Deze woorden
van wijsheid en geloof laten de tijdloze relevantie
van zijn lessen zien.
Prijs € 29,99

Moederkerk

De ondergang van Rooms Nederland • Jos Palm
De almacht van de priester, het gezinsgeluk van
de jaren vijftig: het waren de idealen van het Rijke
Roomse Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed.
Maar toen kwamen de vernieuwing en verwarring
van de jaren zestig, de katholieke kerk begon na te
denken en dat was de nagel aan de doodskist van
het geloof. Palm schetst de ondergang van het Nederlandse katholicisme zoals die nog niet eerder
werd beschreven, in een betrokken, persoonlijk geschiedenisverhaal.
Prijs € 15,00 • verschijnt januari 2023

De moderne theologen

Perspectieven op de 21ste eeuw •
Marcel Poorthuis en Wilken Veen (red.)
De afgelopen eeuw ontstonden veel nieuwe theologische stromingen, die veelal vertrekken vanuit de
identiteit van hun grondleggers: zwarte theologie,
queer theologie en feministische theologie. Sommige theologieën wijzen de neokoloniale dictaten
van Europa en Amerika af en beschouwen bewust
de eigen cultuur als vindplaats van God. Andere vertrekken vanuit moderne vraagstukken: het milieu als
zorg voor de schepping, heel de kosmos als uitgangspunt voor theologie en natuurwetenschappen. Dit
boek laat de negentig belangrijkste internationale
theologen van onze tijd zelf aan het woord.
Prijs € 49,90

Op weg naar een luisterende kerk

Synodale ervaringen in verleden en heden •
Jos Moons, Sjoerd Mulder en Karim Schelkens
Paus Franciscus stuurt aan op een stijl van kerk-zijn
die benadrukt dat gelovigen samen onderweg zijn.
Maar hoe kunnen gelovigen zich beter leren uitspreken en bisschoppen beter leren luisteren? Hoe gaan
religieuze tradities om met meningsverschillen? Dit
boek presenteert de verrassende rijkdom aan bestaande ervaringen met synodaliteit.
Prijs € 25,95 • verschijnt december 2022

Mens & Maatschappij
Dit leven

Hoe onze sterfelijkheid ons vrij maakt •
Martin Hägglund
Geïnspireerd door de oude filosofen biedt Hägglund
de lezer een volstrekt nieuwe kijk op ons bestaan.
Hij laat zien dat alles wat ons leven de moeite waard
maakt, eindig is. En juist dat maakt het leven op aarde zo bijzonder en kostbaar. Wat er in het leven echt
toe doet, is hoe wij met elkaar omgaan en waar we
onze beperkte tijd aan besteden.
Prijs € 29,99

Landlijnen

Raynor Winn
Raynor Winn doet verslag van de zwaarste wandeltocht die zij en haar man tot nu toe ondernamen:
van het noorden van Schotland naar de kust van het
zuidwesten van Engeland. Hoe verhouden wij ons
tot elkaar, en tot het land, vraagt zij zich af, nu de
breuklijnen tussen de verschillende naties steeds
groter lijken te worden? Landlijnen beschrijft een
onvergetelijke reis die vol onzekerheid begint, en die
alleen maar kan eindigen met hoop.
Prijs € 24,99

De wereld dat ben jij

Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd •
Roek Lips
De auteur gaat in gesprek met wetenschappers,
kunstenaars en mensen met een bijzonder levensverhaal, op zoek naar inzichten en houvast. Waarom
leren we zo weinig van de geschiedenis? Hoe kunnen we vertrouwen herwinnen? Wat kunnen we
leren van de natuur? Wat is de rol van moraliteit?
Kunnen mensen fundamenteel veranderen?
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

Meer dan 100.000 boeken!
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Spiritualiteit & Zingeving
Gesprekken op maandag

Over de sacramenten • Vonne van der Meer
Vonne van der Meer ging te rade bij pastoor Nico de
Gooijer, met de vraag of hij iets kon vertellen over
de sacramenten die de katholieke kerk kent. In een
reeks bijeenkomsten spraken ze over zijn ervaringen
als priester, iemand die alle veranderingen in de kerk
in de jaren zestig, zeventig had meegemaakt.
Prijs € 21,99

De wereld van Etty Hillesum

Een beeldboek • Alexandra Nagel (samenstelling)
Dit boek biedt alle liefhebbers van haar werk een
bijzonder en verrassend inzicht in Etty’s leven, in
dat van haar vrienden en in haar tijd. Daarmee is dit
beeldboek een prachtige aanvulling op Etty’s dagboeken en brieven, en op de langverwachte biografie van Judith Koelemeijer. Een boek met een schat
aan nieuw materiaal: portretfoto’s, originele fragmenten uit persoonlijke brieven en archiefbeelden.
Prijs € 15,00

Levenslessen van een Rabbijn

Awraham Soetendorp en Annemiek Leclaire
Awraham Sjalom Soetendorp werd geboren in de
oorlog. Op zijn 25ste begon hij, als jongste rabbijn
van Nederland, met ‘het werk van vrede en hoop’.
Aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag blikt
hij terug op een rijk en bevlogen leven, dat getekend
werd door de oorlog en de gevolgen daarvan. Dit is
een bezield, wijs en noodzakelijk boek over liefde,
ankering, over breken en helen, over verzet, verzoening en een goed geweten.
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

De rijkdom van rituelen

Een weldadige remedie voor lichaam, geest
en ziel • Mara Branscombe
Mara Branscombe beschrijft uitgebreid wat rituelen voor jou kunnen betekenen en biedt een keur
aan inspiratie. Met rituelen stap je even uit het alledaagse voor een moment van speciale aandacht.
Je markeert er grote en kleine keerpunten in je leven
mee, viert geluksmomenten en staat stil bij verdriet.
Rituelen geven houvast. Dit boek nodigt je van harte
uit om rituelen een plek in je leven te geven.
Prijs € 25,00

Monniksvragen

Elke dag is een dag

Teksten die de dag bijzonder maken •
Marinus van den Berg
Achter de teksten van pastor en woordkunstenaar
Marinus van den Berg schuilen verhalen van mensen van alledag, verhalen over dromen, verlangens
en teleurstellingen. De teksten in dit boek nodigen
je uit om elke dag te tellen als een dag die telt, die
je wijzer kan maken, die een eigen geluk kent. Deze
aansprekende teksten maken je dag anders en rijker,
waardoor je met meer aandacht verder gaat.
Prijs € 17,99

De schreeuw van de aarde

Zes bijbelse leerdichten • Franck Ploum
Franck Ploum schreef zes korte poëtische teksten,
in het bijbels verhaal geworteld: Over verlangen,
over tochten door de woestijn, over leven verliezen
en vinden, over liefde en naastenliefde, over geestkracht en navolging. En een hartenkreet voor het behoud van onze aarde, een toekomst die ook in onze
handen ligt. De teksten worden omlijst door illustraties van kunstenares Sylvia Thijssen.
Prijs € 14,95

Bezielende wijsheid

Inspiratie voor christendemocratie
Om te ontkomen aan de waan van de dag is het
nodig om geïnspireerd te worden. Dit boek helpt
daarbij. Het is als voedsel voor de ziel. Het wil inspireren, bemoedigen vanuit de christelijke traditie, de
Bijbel en andere wijsheidsliteratuur in ruim veertig
thema’s nieuwe en eeuwenoude wijsheid aan.

Israël aan de Tiber

Joods leven in het oude Rome • Leonard Rutgers
Voor Rome is een enkel leven niet genoeg, een mens
heeft meer nodig om de Eeuwige Stad met zijn rijke
geschiedenis in alle facetten te kunnen doorgronden. Archeoloog Leonard Rutgers neemt de lezer
mee onder de grond, op zoek naar een unieke collectie kunstwerken die zelfs ter plekke bijna niemand
kent: de Joodse catacomben van Rome.
Prijs € 24,95

De geboorte van het Romeinse
keizerrijk

Marcus Antonius, Cleopatra en Octavianus in de
slag bij Actium • Barry Strauss
De Slag bij Actium in 31 v.Chr., die bijna 200.000
mensen het leven kostte, was een scharnierpunt in
de geschiedenis. Octavianus, de latere keizer Augustus, won de zeeslag van misschien wel het bekendste
liefdespaar uit de geschiedenis: Marcus Antonius en
Cleopatra. Hun vloot werd bijna geheel verslagen en
Marcus Antonius en Cleopatra pleegden zelfmoord.
Prijs € 29,99 • verschijnt oktober 2022

Ravenna

Hoofdstad van het West-Romeinse Rijk, smeltkroes van Europa • Judith Herrin
In 402 koos keizer Honorius Ravenna tot hoofdstad
van het West-Romeinse Rijk. Dat trok wetenschappers, ambachtslieden en religieuze leiders naar de
stad, die uitgroeide tot het culturele en politieke
centrum van Noord-Italië. Zo werd de stad de ontmoetingsplaats van Griekse, Latijnse, christelijke en barbaarse culturen en de spil vormde tussen oost en west.

Eusebius van Caesarea
Een heruitgave van het beroemde boek over de
eerste drie eeuwen van de christelijke gemeenten.
Geen geschrift uit het vroege christendom is zoveel
aangehaald in allerlei historische publicaties als deze
kerkgeschiedenis. Vele documenten zijn sindsdien
verloren gegaan. Daarom kan men Eusebius’ werk
gerust van onschatbare waarde noemen.
Prijs € 34,99

Israël, een wereld apart

Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood
• Piet van Midden
Israël is al sinds zijn stichting 75 jaar geleden het gesprek van de dag. Aan de ene kant is er een blijvende
spanning tussen Israël en de Palestijns-Arabische
wereld, tegelijkertijd zoeken gezworen vijanden uit
het verleden weer contact met Israël. Wat maakt
Israël zo bijzonder? Daarop probeert dit boek het
begin van een antwoord te geven.
Prijs € 22,50 • verschijnt november 2022

De Margraten Boys

Hoe een dorp weigerde de Amerikaanse
bevrijders te vergeten • Peter Schrijvers
Op het kerkhof in Margraten liggen tienduizend
Amerikaanse jongens. De soldaten namen deel aan
militaire operaties van de Tweede Wereldoorlog. De
verhalen van de Margraten Boys zouden nooit bewaard zijn gebleven zonder het netwerk van adoptanten dat de inwoners van Margraten in 1945 oprichtten. Dit boek is gebaseerd op meer dan duizend
getuigenissen.
Prijs € 24,99

Prijs € 16,99 • verschijnt januari 2023

Prijs € 40,00

Advent & Kerst

Hoe dan wel

Indiculus

Omdat God ernaar verlangt mens
te zijn

Lees dit boek en maak je idealen waar •
Suzan Doodeman en Johannes van den Akker
De auteurs geloven dat idealen verwezenlijken niet
alleen goed is voor de wereld, maar ook nog eens
geweldig leuk is om te doen! Je wilt iets gaan doen
met een zeker idee, jouw ideaal. Hoe dan? Met dit
boek ga je het doen. De auteurs delen persoonlijke
verhalen van hoe zij idealisme vertaalden naar actie.
Prijs € 20,99 • verschijnt november 2022

De ontdekking van de aarde

Het klooster als klankkast voor een radicaal geluid • Thomas Quartier o.s.b.
In onze bewogen tijd stellen mensen meer vragen
dan ooit bij ervaringen van onrecht en lijden. Thomas Quartier, benedictijnermonnik en Theoloog des
Vaderlands, toont een weg om vragen te stellen,
monniksvragen. De monastieke levensvorm staat
symbool voor de stap terug uit de samenleving om
van daaruit een betere wereld ter sprake te brengen.
Quartier heeft geen enkele pretentie om antwoorden te kunnen geven, volgt geen doel en geen strategie, maar deelt wat in zijn zoektocht naar boven
komt drijven, in dialoog met iedereen die het maar
wil horen.

Kerkgeschiedenis

(Kerk)geschiedenis

Verzamelde essays • Huub Oosterhuis
Dit boek maakt deel uit van het verzameld werk
van Oosterhuis en bevat eerder verschenen, maar
grondig bewerkte en nieuwe essays. Oosterhuis reflecteert in ‘De ontdekking van de aarde’ op taal, literatuur, geschiedenis en het woord God. Een rode
draad door deze monumentale essaybundel is de
bepalende invloed van het joods-christelijk geloof
en de Bijbel op onze samenleving.
Prijs € 29,99

Prijs € 16,95 • verschijnt november 2022
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Boek alvast reserveren?

Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u
toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege
middeleeuwen • Luit van der Tuuk
Voor de vroege middeleeuwer waren de waarneembare en de bovenzinnelijke wereld volledig met
elkaar verweven. Iedereen was zich voortdurend
bewust van de aanwezigheid van bovennatuurlijke
machten die invloed uitoefenden op het aardse bestaan. Als kapstok voor diet boek dient de ‘Indiculus
superstitionem et paganiarum’, Latijn voor ‘kleine
lijst van bijgelovige en heidense gebruiken’.
Prijs € 23,50

Overwegingen bij Kerst • Tomáš Halík
In dit geschenkboek laat Tomáš Halík zien hoe God
door zijn verlangen mens te worden, juist zwakte en
kwetsbaarheid verheft tot ware kracht. Het kerstmysterie van de incarnatie wordt ook tastbaar in de
schilderijen van oude meesters, die aanzetten tot
meditatie. ‘Laten we naar Gods stem luisteren in de
zachte adem van menselijk mededogen, in de uitingen van solidariteit. In het heilige en onvoorwaardelijke van de liefde, daar ontdekken we God.’
Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2022

Vergeten rijkdom

Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid
• Daniël De Waele
Wat gebeurde er met Adam en Eva toen ze uit het
paradijs waren verdreven? Hoe verleidde Potifars
vrouw Jozef? Vragen als deze, waar de Bijbel nauwelijks op ingaat, krijgen een antwoord in boeken die
Joden schreven rond het begin van onze jaartelling.
Dit boek verzamelt de vergeten rijkdom van deze
Joodse geschriften met mystieke teksten, wijze spreuken, strenge wetsregels en rabbijnse interpretaties.
Prijs € 24,99

In het Gerardus Magazine (8x per jaar) staan
iedere keer drie boeken die u kunt bestellen en
thuis laten bezorgen zonder verzendkosten.

Liturgie
Zin in preken

Wekelijkse inspiratie voor (s)prekers • Paulien
Vervoorn
Een handboek voor (s)prekers die op zoek zijn naar
nieuwe motivatie bij het maken van een preek. Daarnaast geeft het boek toerusting om bijbelgetrouw,
glashelder en gevarieerd te spreken. Paulien Vervoorn inspireert elke week met een praktisch idee,
geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden. De ideeën bevestigen de lezer in wat hij of zij doet, maar
laten ook ontdekken dat een kleine aanpassing vaak
grote impact heeft.
Prijs € 23,50

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Kerk, Theologie & Filosofie
Iemand zijn

Filosofie van de persoonlijke vorming •
Joep Dohmen
Hoe kunnen we ons leven vormgeven? In zijn magnum opus ‘Iemand zijn’ laat filosoof Joep Dohmen
zien op welke manieren wij ons kunnen ontwikkelen
tot zelfstandige en betrokken mensen. In het voetspoor van Socrates, Plato en Aristoteles, Erasmus
en Montaigne, Rousseau en Kant, Nietzsche en Foucault, Neiman en Nussbaum laat Joep Dohmen zien
hoe wij – dankzij een goed zelfbeeld en zelfdiscipline
– beter gemotiveerd en geëngageerd in het leven
kunnen staan.
Prijs € 39,99 • verschijnt oktober 2022

Wij zijn de wereld

Een levensfilosofie • Jostein Gaarder
Dit is een persoonlijke brief van Jostein Gaarder aan
zijn kleinkinderen, waarin hij zijn levensfilosofie uiteenzet en urgente vragen stelt over ons bestaan.
Wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe ga je om
met de natuur? En de belangrijkste vraag van deze
tijd: hoe zorgen we voor onszelf, elkaar én de planeet waarop we leven
Prijs € 17,99

Levenswijsheden van grote
genieën

Desiderius Erasmus & Ignatius van Loyola
Elk deel van deze nieuwe serie inspirerende boeken
bevat de mooiste levenswijsheden uit het complete
oeuvre van respectievelijk Desiderius Erasmus en
Ignatius van Loyola. Elk deel begint met een biografische schets geplaatst in de tijd van deze grote
denkers. Beide boeken worden afgesloten met een
essay over hun levensfilosofie.
Prijs € 20,00 per deel

De kracht van ideeën

Woorden van geloof en wijsheid • Jonathan Sacks
Dit boek bevat een boeiende selectie van de essays,
toespraken en columns van rabbijn Jonathan Sacks.
Zij tonen met opvallende samenhang de ontwikkelende kracht van zijn religieuze en filosofische ideeën. Sacks reflecteert op grote thema’s als macht, antisemitisme, liefde, gebed en vrijheid. Deze woorden
van wijsheid en geloof laten de tijdloze relevantie
van zijn lessen zien.
Prijs € 29,99

Moederkerk

De ondergang van Rooms Nederland • Jos Palm
De almacht van de priester, het gezinsgeluk van
de jaren vijftig: het waren de idealen van het Rijke
Roomse Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed.
Maar toen kwamen de vernieuwing en verwarring
van de jaren zestig, de katholieke kerk begon na te
denken en dat was de nagel aan de doodskist van
het geloof. Palm schetst de ondergang van het Nederlandse katholicisme zoals die nog niet eerder
werd beschreven, in een betrokken, persoonlijk geschiedenisverhaal.
Prijs € 15,00 • verschijnt januari 2023

De moderne theologen

Perspectieven op de 21ste eeuw •
Marcel Poorthuis en Wilken Veen (red.)
De afgelopen eeuw ontstonden veel nieuwe theologische stromingen, die veelal vertrekken vanuit de
identiteit van hun grondleggers: zwarte theologie,
queer theologie en feministische theologie. Sommige theologieën wijzen de neokoloniale dictaten
van Europa en Amerika af en beschouwen bewust
de eigen cultuur als vindplaats van God. Andere vertrekken vanuit moderne vraagstukken: het milieu als
zorg voor de schepping, heel de kosmos als uitgangspunt voor theologie en natuurwetenschappen. Dit
boek laat de negentig belangrijkste internationale
theologen van onze tijd zelf aan het woord.
Prijs € 49,90

Op weg naar een luisterende kerk

Synodale ervaringen in verleden en heden •
Jos Moons, Sjoerd Mulder en Karim Schelkens
Paus Franciscus stuurt aan op een stijl van kerk-zijn
die benadrukt dat gelovigen samen onderweg zijn.
Maar hoe kunnen gelovigen zich beter leren uitspreken en bisschoppen beter leren luisteren? Hoe gaan
religieuze tradities om met meningsverschillen? Dit
boek presenteert de verrassende rijkdom aan bestaande ervaringen met synodaliteit.
Prijs € 25,95 • verschijnt december 2022

Mens & Maatschappij
Dit leven

Hoe onze sterfelijkheid ons vrij maakt •
Martin Hägglund
Geïnspireerd door de oude filosofen biedt Hägglund
de lezer een volstrekt nieuwe kijk op ons bestaan.
Hij laat zien dat alles wat ons leven de moeite waard
maakt, eindig is. En juist dat maakt het leven op aarde zo bijzonder en kostbaar. Wat er in het leven echt
toe doet, is hoe wij met elkaar omgaan en waar we
onze beperkte tijd aan besteden.
Prijs € 29,99

Landlijnen

Raynor Winn
Raynor Winn doet verslag van de zwaarste wandeltocht die zij en haar man tot nu toe ondernamen:
van het noorden van Schotland naar de kust van het
zuidwesten van Engeland. Hoe verhouden wij ons
tot elkaar, en tot het land, vraagt zij zich af, nu de
breuklijnen tussen de verschillende naties steeds
groter lijken te worden? Landlijnen beschrijft een
onvergetelijke reis die vol onzekerheid begint, en die
alleen maar kan eindigen met hoop.
Prijs € 24,99

De wereld dat ben jij

Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd •
Roek Lips
De auteur gaat in gesprek met wetenschappers,
kunstenaars en mensen met een bijzonder levensverhaal, op zoek naar inzichten en houvast. Waarom
leren we zo weinig van de geschiedenis? Hoe kunnen we vertrouwen herwinnen? Wat kunnen we
leren van de natuur? Wat is de rol van moraliteit?
Kunnen mensen fundamenteel veranderen?
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

Levensvragen

BESTEL VIA INTERNET

Met heel mijn hart

Jezelf weer opbouwen na een verbroken relatie •
Esmée Noëlle van Rijn
Waar te beginnen als een jarenlange relatie verbroken wordt? Dat vroeg de schrijfster van dit boek zich
af toen de vader van haar zoontje niet lang na zijn
eerste verjaardag hun relatie verbrak. Zij neemt je
aan de hand van haar eigen verhaal mee door de
rouwverwerking en het opbouwen van een nieuw
leven. Ze vertelt in alle openheid over dat hele proces met alle ups en downs.
Prijs € 20,99

Wat je echt moet weten over
dementie

(lessen van iemand die het kan weten) • Wendy
Mitchell
Toen Wendy Mitchell op 58-jarige leeftijd de diagnose beginnende dementie kreeg, flitsten de beelden
die ze kende uit de media door haar hoofd. Dit boek
maakt korte metten met de mythen en stereotypen
en combineert op integere wijze anekdotes, onderzoek en Wendy Mitchells eigen humor en wijsheid.
Dit boek is een hoopvolle en uiterst praktische gids
voor alle mensen die met een levensveranderende
diagnose leren omgaan, en hun dierbaren.
Prijs € 21,99

Alleen

Wat het betekent om alleen te zijn •
Daniel Schreiber
Puttend uit zijn eigen ervaringen en filosofische en
sociologische ideeën, onderzoekt Daniel Schreiber
het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan
vrijheid en alleen-zijn, en anderzijds het verlangen
naar nabijheid, liefde en gemeenschap. Als geen
ander weet hij gebeurtenissen uit zijn leven te verbinden met inzichten van gerenommeerde denkers
en auteurs als Hannah Arendt, Virginia Woolf, Annie
Ernaux, Bessel van der Kolk en Maggie Nelson.
Prijs € 20,00 • verschijnt november 2022

U kunt de bestelling daarna in de
winkel ophalen of laten opsturen.
We bieden ook iDeal-betalen aan.
www.kloosterboekwinkelwittem.nl
Groot verlies, klein verlies

Houvast bij elke vorm van verdriet •
a & Litsa Williams
De dood van een geliefde, een scheiding, gezondheidsproblemen… Ieder mens krijgt vroeg of laat te
maken met levensveranderende gebeurtenissen, én
met het bijbehorende verdriet. Het kan je leven flink
ontregelen. Aan de hand van 75 handige, informatieve en toegankelijke lijstjes helpen Eleanor Haley
en Litsa Williams de lezer zijn ervaringen en emoties
beter te begrijpen. En ze geven handvatten om op
dagelijkse basis (beter) te dealen met verdriet.
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

Tussen twee werelden

Wat bijna doodgaan mij leerde over het leven •
Suleika Jaouad
De zomer waarin Suleika Jaouad, 22 jaar oud, afstudeerde kreeg ze de diagnose leukemie, overlevingskans: 35%. Van de vier jaar die volgden bracht ze die
grotendeels door in een ziekenhuisbed, vechtend
voor haar leven. Toen ze eindelijk ontslagen werd
was ze volgens de dokters ‘genezen’. Maar toen begon dat proces pas net. Ze had vijftienhonderd dagen lang wanhopig geprobeerd te overleven, en nu
dat haar gelukt was, realiseerde ze zich dat ze geen
idee had hoe je opnieuw de wereld in gaat na zo’n
ervaring.
Prijs € 23,99

Kinderen & Jeugd
Sinterklaasliedjes

Op pad met verdriet

Een moeder rouwt met woorden en beelden •
Julie de Keersmaecker
Verdriet: iedereen krijgt ermee te maken. Wie er al
met zijn twee voeten in heeft gestaan, weet hoeveel
gezichten verdriet heeft en hoe het andere vormen
aanneemt naarmate de tijd verstrijkt. Dat ondervond ook Julie. Tien jaar geleden stierf haar dochter
Marie, een stralend kind van vier. In dit boek geeft
Julie op een zachte manier weer wat verdriet in die
tien jaar met haar, haar gezin en omgeving heeft gedaan.
Prijs € 22,99

De Wereldwinkel:
een kleine hoek,
met een groot
aanbod van eerlijke producten, uit vele landen van de wereld.
Alle Wereldwinkelproducten zijn ingekocht voor
een redelijke prijs, zodat de maker van de producten een fatsoenlijk leven kan leiden.
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Mark Janssen
Wat is nou leuker om in de stemming te komen – het
liefst al maanden van tevoren – dan Sinterklaasliedjes zingen? Van ‘Wie komt er alle jaren’, via ‘Hoor de
wind waait door de bomen’, tot ‘Hoor wie klopt daar
kinderen.’ – het hele Sinterklaasverhaal in liedjes. In
de feestelijke prenten van Mark Janssen zien we hoe
zeven kinderen, verkleed als sinterklaasjes en pietjes, proberen bij de échte Sint te komen. Maar op
elke prent gaat er iets mis….

Mechelse Bijbel

De Heilige Boeken, vertaald en toegelicht door
dr. J.H. van Leeuwen
Wat begon met het vertalen van af en toe een Psalm,
groeide uit tot een complete vertaling van de Bijbel.
Pastoor Hans van Leeuwen werkte ruim 35 jaar lang
aan deze compleet nieuwe vertaling van de Heilige
Schrift. Het is een unieke vertaling van één persoon.
Prijs € 69,50 • verschijnt november 2022

Prijs € 25,00 • verschijnt oktober 2022

Prijs € 14,99

Een nieuwe bundel van hoop en troost •
Phil Bosmans & Bond zonder Naam
Toen Menslief, ik hou van je! verscheen in 1972 zag
de wereld er helemaal anders uit. Phil Bosmans
schreef jarenlang aanmoedigende woorden bij de
uitdagingen van de tijd. Soms troostend, soms vol
verontwaardiging. En wat blijkt na 50 jaar: zoveel
problemen bleven dezelfde. Daarom is deze nieuwe
versie ook vandaag nog altijd relevant en misschien
zelfs levensnoodzakelijk.
Prijs € 21,99 • verschijnt oktober 2022

De vier poorten om Bijbelverhalen te ontsluiten •
Henk Stoorvogel
Dit is een toegankelijke methode om oude Bijbelverhalen weer tot leven te laten komen; de interpretatie van de Bijbel gecomprimeerd tot een eenvoudige
methode, waarmee het lezen van Bijbelverhalen
aantrekkelijk wordt. Het geheim dat tot nu toe alleen
toegankelijk was voor sommige theologen, wordt zo
begrijpbaar voor een breed publiek.
Prijs € 20,00

Avontuur met een goed gesprek •
Hella van der Wijst
Met de (her)ontdekking van wandelen heeft ook
‘het wandelgesprek’ een vlucht genomen. De buitenlucht, geen directe confrontatie en de ruimte
voor gedachtes die nog niet af zijn, zorgen als vanzelf
voor een ander gesprek. Met bekende en minder bekende Nederlanders verkent Hella de natuur en legt
ze hun bijzondere levensverhalen vast.

Helemaal Toon

Dingen die je alleen ziet als je
er de tijd voor neemt

54 inspirerende cadeaukaarten • Haemin Sunim
De Koreaanse boeddhistische monnik Haemin
Sunim geeft les over verschillende levenskwesties,
van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en
spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in
het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt
omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Sunim laat het belang zien van sterke relaties
met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind
en mild moet zijn tegenover jezelf.

Meer rust en balans in 10 weken • Charlotte Labee
Charlotte Labee deelt in dit boek de laatste wetenschappelijke kennis over ons vaak overprikkelde en
oververmoeide brein. Ze helpt je om overprikkeling
te herkennen en geeft concrete handvatten om je
brein en leven weer in balans te krijgen. Ze laat zien
hoe je door aan de slag te gaan met voeding, beweging, ontspanning en verbinding binnen 10 weken
meer rust ervaart en je energie terugkrijgt.
Prijs € 22,99

Wandelen met Hella

Prijs € 20,99

Cadeauboeken & Diversen

Overprikkeld brein

Marijke ten Cate
Nog zo’n mooi kerstlied (in het Engels) van Marijke
ten Cate om tijdens de feestdagen van te genieten.

Menslief, ik hou van je!

Storytelling in de Bijbel

Stille nacht

Away in a Manger

Prijs € 29,99 • verschijnt oktober 2022

Carel van Schaik en Kai Michel
De auteurs analyseren de Bijbel aan de hand van
drie naturen van de mens: de natuur-natuur, de
cultuur-natuur en de verstand-natuur. Religieus gevoel is onderdeel van de natuur-natuur zoals die zich
gedurende honderdduizenden jaren bij de jagerverzamelaars heeft ontwikkeld en daarmee ook de
moderne mens ‘aangeboren’ is. De schrijvers laten
zien dat de Bijbel een antwoord geeft op de problemen van de menselijke evolutie en van het joodse
volk in het bijzonder.

Prijs € 16,99

Prijs € 14,99

Van de Olympus naar de onderwereld •
Philip Matyszak
Wie waren de goden en godinnen van het oude
Griekenland en Rome? Wat betekenden ze voor de
mensen die hen aanbaden? De Griekse en Romeinse
goden hebben millennia lang kunstenaars gefascineerd en geïnspireerd. Als symbolen van de dood,
vruchtbaarheid, liefde en oorlog zijn de goden ook
onze sleutel om te begrijpen hoe de Grieken en Romeinen hun wereld zagen.

Het oerboek van de mens

Prijs € 14,99

Marijke ten Cate
Zing je de feestdagen door! Marijke ten Cate schreef
en illustreerde dit kerstspel in 12 liedjes.

Goden en godinnen van Hellas en
Rome

Bijbel & bijbelse handboeken

Bloemlezing uit het werk van Toon Hermans
Toon Hermans heeft een leven lang geschreven, vaak
met een sterk persoonlijk en autobiografisch karakter. Uit die vele duizenden pagina’s gepubliceerd én
ongepubliceerd materiaal werden vele teksten geselecteerd en in chronologische volgorde gezet.
Prijs € 29,99

Mooi boek, die bijbel!

gelezen door Nicolaas Matsier
Nicolaas Matsier (gereformeerd opgevoed, ongelovig vanaf zijn vijftiende jaar) werd op latere leeftijd
nieuwsgierig: hoe leest die Bijbel eigenlijk? Deze
bundels is een verzameling essays voorzien van honderd afbeeldingen. De schilderijen en andere kunstwerken laten zien welke enorm spoor de Bijbel heeft
getrokken in de christelijke beeldende kunst.
Prijs € 29,95 • verschijnt oktober 2022
(Prijs na 3 maanden € 34,95)

.

Gerarduskalender 2023
De Gerarduskalender voor 2023 is weer volop leverbaar en te koop voor € 9,00.
Met de aankoop van de Gerarduskalender steunt
u ook nog eens Pelgrimsoord Klooster Wittem.

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

klooster
		boekwinkel
wittem
Wij zijn ook op Facebook

en Twitter

Jubileum boekwinkel

Dit jaar bestaat de kloosterboekwinkel van Wittem 40 jaar. Wat begon met een beperkt assortiment in een zaaltje naast de toenmalige
Gerarduskapel, groeide gestaag uit naar een volwaardige gespecialiseerde boekwinkel die voorzag in de eveneens groeiende behoefte in de
regio en soms ver daarbuiten. Dit alles onder de
enthousiaste leiding van boekhandelaar Gerard
Prickaerts. Jarenlang was de winkel gesitueerd
naast de hoofdingang van het klooster, Sinds vorig jaar is hij weer bijna terug op de oude plek:
bij kerk en kapellen. De ruim opgezette winkel
biedt een breed assortiment aan boeken over
spiritualiteit en bezinning, maar het is tegelijk
ook een ‘gewone’ boekwinkel: alle in Nederland
verkrijgbare boeken zijn er te bestellen. De Wereldwinkel, die een plekje heeft in de boekwinkel, voegt nog iets extra’s toe.
In het najaar wordt het jubileum gevierd met
een aantal feestelijke activiteiten. Er wordt onder meer een glossy met 40 verhalen uit de geschiedenis gepresenteerd.

Boekpresentatie Judith Koelemeijer

‘Etty Hillesum – het verhaal van haar leven’
De Nederlands-joodse Etty Hillesum stierf in
november 1943 in het concentratiekamp Auschwitz, nog geen 30 jaar oud. Judith Koelemeijer
heeft een biografie over haar geschreven die een
nieuw, soms verrassend licht werpt op het leven
van deze bijzondere jonge vrouw.
Op zaterdagmiddag 29 oktober verzorgt Judith
Koelemeijer hier een lezing over. Uiteraard is het
boek die dag (en al eerder) te koop in de kloosterboekwinkel voor € 34,95. Na de lezing kunt u
uw boek door de auteur laten signeren.
Deze lezing/boekpresentatie is een activiteit in
het kader van het 40-jarig jubileum van de Kloosterboekwinkel.
Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via de website
of via 043 450 1741

catalogus

najaar/winter 2022 - 2023
aanraders
Etty Hillesum

Het verhaal van haar leven • Judith Koelemeijer
Dit boek is de meeslepende geschiedenis van een
jonge, gepassioneerde vrouw die ook onder de
meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan
haar idealen en zichzelf. Judith Koelemeijer wist een
schat aan nog onbekend materiaal te verzamelen. In
deze biografie geeft zij een verrassend nieuw perspectief op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse studentenjaren, en haar uiteindelijke keuze om ‘het lot
van haar volk te delen’ en niet onder te duiken.
Prijs € 34,95

Een schitterend meesterwerk

Hoe het christendom kijkt naar de natuur,
365 keer inspiratie • Cees Baan
Dit boek bevat 365 keer inspiratie en geeft voor elke
dag een moment om stil te staan bij de schepping,
met de mooiste quotes uit de rijke christelijke traditie. Deze reis langs grote en kleine denkers uit de
christelijke traditie spoort ons aan om aan een mooiere wereld te werken.
Prijs € 17,99 • verschijnt november 2022

Van donker naar licht

Gebeden rond de kerststal • Herman Finkers,
Anselm Grün en vele anderen
Bekende katholieken uit kerk en samenleving gaan
met Maria en Jozef op weg naar de Advent en kiezen
in de weken naar het Licht van Kerstmis hun favoriete figuur of voorstelling uit de Kerststal. Met daarbij
ook telkens een gebed. Dat kun je hardop meebidden want iedere bekende katholiek vertelt zijn of
haar verhaal en bidt zijn of haar gebed ook op video.
Mijmerend over de figuren uit de Kerststal en zo het
geheim van Kerstmis naderend.
Prijs € 9,99 • verschijnt oktober 2022

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

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

Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Levensvragen

BESTEL VIA INTERNET

Met heel mijn hart

Jezelf weer opbouwen na een verbroken relatie •
Esmée Noëlle van Rijn
Waar te beginnen als een jarenlange relatie verbroken wordt? Dat vroeg de schrijfster van dit boek zich
af toen de vader van haar zoontje niet lang na zijn
eerste verjaardag hun relatie verbrak. Zij neemt je
aan de hand van haar eigen verhaal mee door de
rouwverwerking en het opbouwen van een nieuw
leven. Ze vertelt in alle openheid over dat hele proces met alle ups en downs.
Prijs € 20,99

Wat je echt moet weten over
dementie

(lessen van iemand die het kan weten) • Wendy
Mitchell
Toen Wendy Mitchell op 58-jarige leeftijd de diagnose beginnende dementie kreeg, flitsten de beelden
die ze kende uit de media door haar hoofd. Dit boek
maakt korte metten met de mythen en stereotypen
en combineert op integere wijze anekdotes, onderzoek en Wendy Mitchells eigen humor en wijsheid.
Dit boek is een hoopvolle en uiterst praktische gids
voor alle mensen die met een levensveranderende
diagnose leren omgaan, en hun dierbaren.
Prijs € 21,99

Alleen

Wat het betekent om alleen te zijn •
Daniel Schreiber
Puttend uit zijn eigen ervaringen en filosofische en
sociologische ideeën, onderzoekt Daniel Schreiber
het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan
vrijheid en alleen-zijn, en anderzijds het verlangen
naar nabijheid, liefde en gemeenschap. Als geen
ander weet hij gebeurtenissen uit zijn leven te verbinden met inzichten van gerenommeerde denkers
en auteurs als Hannah Arendt, Virginia Woolf, Annie
Ernaux, Bessel van der Kolk en Maggie Nelson.
Prijs € 20,00 • verschijnt november 2022

U kunt de bestelling daarna in de
winkel ophalen of laten opsturen.
We bieden ook iDeal-betalen aan.
www.kloosterboekwinkelwittem.nl
Groot verlies, klein verlies

Houvast bij elke vorm van verdriet •
a & Litsa Williams
De dood van een geliefde, een scheiding, gezondheidsproblemen… Ieder mens krijgt vroeg of laat te
maken met levensveranderende gebeurtenissen, én
met het bijbehorende verdriet. Het kan je leven flink
ontregelen. Aan de hand van 75 handige, informatieve en toegankelijke lijstjes helpen Eleanor Haley
en Litsa Williams de lezer zijn ervaringen en emoties
beter te begrijpen. En ze geven handvatten om op
dagelijkse basis (beter) te dealen met verdriet.
Prijs € 22,99 • verschijnt januari 2023

Tussen twee werelden

Wat bijna doodgaan mij leerde over het leven •
Suleika Jaouad
De zomer waarin Suleika Jaouad, 22 jaar oud, afstudeerde kreeg ze de diagnose leukemie, overlevingskans: 35%. Van de vier jaar die volgden bracht ze die
grotendeels door in een ziekenhuisbed, vechtend
voor haar leven. Toen ze eindelijk ontslagen werd
was ze volgens de dokters ‘genezen’. Maar toen begon dat proces pas net. Ze had vijftienhonderd dagen lang wanhopig geprobeerd te overleven, en nu
dat haar gelukt was, realiseerde ze zich dat ze geen
idee had hoe je opnieuw de wereld in gaat na zo’n
ervaring.
Prijs € 23,99

Kinderen & Jeugd
Sinterklaasliedjes

Op pad met verdriet

Een moeder rouwt met woorden en beelden •
Julie de Keersmaecker
Verdriet: iedereen krijgt ermee te maken. Wie er al
met zijn twee voeten in heeft gestaan, weet hoeveel
gezichten verdriet heeft en hoe het andere vormen
aanneemt naarmate de tijd verstrijkt. Dat ondervond ook Julie. Tien jaar geleden stierf haar dochter
Marie, een stralend kind van vier. In dit boek geeft
Julie op een zachte manier weer wat verdriet in die
tien jaar met haar, haar gezin en omgeving heeft gedaan.
Prijs € 22,99

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

Boekenvenster • najaar/winter 2022 - 2023

Mark Janssen
Wat is nou leuker om in de stemming te komen – het
liefst al maanden van tevoren – dan Sinterklaasliedjes zingen? Van ‘Wie komt er alle jaren’, via ‘Hoor de
wind waait door de bomen’, tot ‘Hoor wie klopt daar
kinderen.’ – het hele Sinterklaasverhaal in liedjes. In
de feestelijke prenten van Mark Janssen zien we hoe
zeven kinderen, verkleed als sinterklaasjes en pietjes, proberen bij de échte Sint te komen. Maar op
elke prent gaat er iets mis….

Mechelse Bijbel

De Heilige Boeken, vertaald en toegelicht door
dr. J.H. van Leeuwen
Wat begon met het vertalen van af en toe een Psalm,
groeide uit tot een complete vertaling van de Bijbel.
Pastoor Hans van Leeuwen werkte ruim 35 jaar lang
aan deze compleet nieuwe vertaling van de Heilige
Schrift. Het is een unieke vertaling van één persoon.
Prijs € 69,50 • verschijnt november 2022

Prijs € 25,00 • verschijnt oktober 2022

Prijs € 14,99

Een nieuwe bundel van hoop en troost •
Phil Bosmans & Bond zonder Naam
Toen Menslief, ik hou van je! verscheen in 1972 zag
de wereld er helemaal anders uit. Phil Bosmans
schreef jarenlang aanmoedigende woorden bij de
uitdagingen van de tijd. Soms troostend, soms vol
verontwaardiging. En wat blijkt na 50 jaar: zoveel
problemen bleven dezelfde. Daarom is deze nieuwe
versie ook vandaag nog altijd relevant en misschien
zelfs levensnoodzakelijk.
Prijs € 21,99 • verschijnt oktober 2022

De vier poorten om Bijbelverhalen te ontsluiten •
Henk Stoorvogel
Dit is een toegankelijke methode om oude Bijbelverhalen weer tot leven te laten komen; de interpretatie van de Bijbel gecomprimeerd tot een eenvoudige
methode, waarmee het lezen van Bijbelverhalen
aantrekkelijk wordt. Het geheim dat tot nu toe alleen
toegankelijk was voor sommige theologen, wordt zo
begrijpbaar voor een breed publiek.
Prijs € 20,00

Avontuur met een goed gesprek •
Hella van der Wijst
Met de (her)ontdekking van wandelen heeft ook
‘het wandelgesprek’ een vlucht genomen. De buitenlucht, geen directe confrontatie en de ruimte
voor gedachtes die nog niet af zijn, zorgen als vanzelf
voor een ander gesprek. Met bekende en minder bekende Nederlanders verkent Hella de natuur en legt
ze hun bijzondere levensverhalen vast.

Helemaal Toon

Dingen die je alleen ziet als je
er de tijd voor neemt

54 inspirerende cadeaukaarten • Haemin Sunim
De Koreaanse boeddhistische monnik Haemin
Sunim geeft les over verschillende levenskwesties,
van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en
spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in
het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt
omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Sunim laat het belang zien van sterke relaties
met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind
en mild moet zijn tegenover jezelf.

Meer rust en balans in 10 weken • Charlotte Labee
Charlotte Labee deelt in dit boek de laatste wetenschappelijke kennis over ons vaak overprikkelde en
oververmoeide brein. Ze helpt je om overprikkeling
te herkennen en geeft concrete handvatten om je
brein en leven weer in balans te krijgen. Ze laat zien
hoe je door aan de slag te gaan met voeding, beweging, ontspanning en verbinding binnen 10 weken
meer rust ervaart en je energie terugkrijgt.
Prijs € 22,99

Wandelen met Hella

Prijs € 20,99

Cadeauboeken & Diversen

Overprikkeld brein

Marijke ten Cate
Nog zo’n mooi kerstlied (in het Engels) van Marijke
ten Cate om tijdens de feestdagen van te genieten.

Menslief, ik hou van je!

Storytelling in de Bijbel

Stille nacht

Away in a Manger

Prijs € 29,99 • verschijnt oktober 2022

Carel van Schaik en Kai Michel
De auteurs analyseren de Bijbel aan de hand van
drie naturen van de mens: de natuur-natuur, de
cultuur-natuur en de verstand-natuur. Religieus gevoel is onderdeel van de natuur-natuur zoals die zich
gedurende honderdduizenden jaren bij de jagerverzamelaars heeft ontwikkeld en daarmee ook de
moderne mens ‘aangeboren’ is. De schrijvers laten
zien dat de Bijbel een antwoord geeft op de problemen van de menselijke evolutie en van het joodse
volk in het bijzonder.

Prijs € 16,99

Prijs € 14,99

Van de Olympus naar de onderwereld •
Philip Matyszak
Wie waren de goden en godinnen van het oude
Griekenland en Rome? Wat betekenden ze voor de
mensen die hen aanbaden? De Griekse en Romeinse
goden hebben millennia lang kunstenaars gefascineerd en geïnspireerd. Als symbolen van de dood,
vruchtbaarheid, liefde en oorlog zijn de goden ook
onze sleutel om te begrijpen hoe de Grieken en Romeinen hun wereld zagen.

Het oerboek van de mens

Prijs € 14,99

Marijke ten Cate
Zing je de feestdagen door! Marijke ten Cate schreef
en illustreerde dit kerstspel in 12 liedjes.

Goden en godinnen van Hellas en
Rome

Bijbel & bijbelse handboeken

Bloemlezing uit het werk van Toon Hermans
Toon Hermans heeft een leven lang geschreven, vaak
met een sterk persoonlijk en autobiografisch karakter. Uit die vele duizenden pagina’s gepubliceerd én
ongepubliceerd materiaal werden vele teksten geselecteerd en in chronologische volgorde gezet.
Prijs € 29,99

Mooi boek, die bijbel!

gelezen door Nicolaas Matsier
Nicolaas Matsier (gereformeerd opgevoed, ongelovig vanaf zijn vijftiende jaar) werd op latere leeftijd
nieuwsgierig: hoe leest die Bijbel eigenlijk? Deze
bundels is een verzameling essays voorzien van honderd afbeeldingen. De schilderijen en andere kunstwerken laten zien welke enorm spoor de Bijbel heeft
getrokken in de christelijke beeldende kunst.
Prijs € 29,95 • verschijnt oktober 2022
(Prijs na 3 maanden € 34,95)

.

Gerarduskalender 2023
De Gerarduskalender voor 2023 is weer volop leverbaar en te koop voor € 9,00.
Met de aankoop van de Gerarduskalender steunt
u ook nog eens Pelgrimsoord Klooster Wittem.

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

klooster
		boekwinkel
wittem
Wij zijn ook op Facebook

en Twitter

Jubileum boekwinkel

Dit jaar bestaat de kloosterboekwinkel van Wittem 40 jaar. Wat begon met een beperkt assortiment in een zaaltje naast de toenmalige
Gerarduskapel, groeide gestaag uit naar een volwaardige gespecialiseerde boekwinkel die voorzag in de eveneens groeiende behoefte in de
regio en soms ver daarbuiten. Dit alles onder de
enthousiaste leiding van boekhandelaar Gerard
Prickaerts. Jarenlang was de winkel gesitueerd
naast de hoofdingang van het klooster, Sinds vorig jaar is hij weer bijna terug op de oude plek:
bij kerk en kapellen. De ruim opgezette winkel
biedt een breed assortiment aan boeken over
spiritualiteit en bezinning, maar het is tegelijk
ook een ‘gewone’ boekwinkel: alle in Nederland
verkrijgbare boeken zijn er te bestellen. De Wereldwinkel, die een plekje heeft in de boekwinkel, voegt nog iets extra’s toe.
In het najaar wordt het jubileum gevierd met
een aantal feestelijke activiteiten. Er wordt onder meer een glossy met 40 verhalen uit de geschiedenis gepresenteerd.

Boekpresentatie Judith Koelemeijer

‘Etty Hillesum – het verhaal van haar leven’
De Nederlands-joodse Etty Hillesum stierf in
november 1943 in het concentratiekamp Auschwitz, nog geen 30 jaar oud. Judith Koelemeijer
heeft een biografie over haar geschreven die een
nieuw, soms verrassend licht werpt op het leven
van deze bijzondere jonge vrouw.
Op zaterdagmiddag 29 oktober verzorgt Judith
Koelemeijer hier een lezing over. Uiteraard is het
boek die dag (en al eerder) te koop in de kloosterboekwinkel voor € 34,95. Na de lezing kunt u
uw boek door de auteur laten signeren.
Deze lezing/boekpresentatie is een activiteit in
het kader van het 40-jarig jubileum van de Kloosterboekwinkel.
Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via de website
of via 043 450 1741

catalogus

najaar/winter 2022 - 2023
aanraders
Etty Hillesum

Het verhaal van haar leven • Judith Koelemeijer
Dit boek is de meeslepende geschiedenis van een
jonge, gepassioneerde vrouw die ook onder de
meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan
haar idealen en zichzelf. Judith Koelemeijer wist een
schat aan nog onbekend materiaal te verzamelen. In
deze biografie geeft zij een verrassend nieuw perspectief op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse studentenjaren, en haar uiteindelijke keuze om ‘het lot
van haar volk te delen’ en niet onder te duiken.
Prijs € 34,95

Een schitterend meesterwerk

Hoe het christendom kijkt naar de natuur,
365 keer inspiratie • Cees Baan
Dit boek bevat 365 keer inspiratie en geeft voor elke
dag een moment om stil te staan bij de schepping,
met de mooiste quotes uit de rijke christelijke traditie. Deze reis langs grote en kleine denkers uit de
christelijke traditie spoort ons aan om aan een mooiere wereld te werken.
Prijs € 17,99 • verschijnt november 2022

Van donker naar licht

Gebeden rond de kerststal • Herman Finkers,
Anselm Grün en vele anderen
Bekende katholieken uit kerk en samenleving gaan
met Maria en Jozef op weg naar de Advent en kiezen
in de weken naar het Licht van Kerstmis hun favoriete figuur of voorstelling uit de Kerststal. Met daarbij
ook telkens een gebed. Dat kun je hardop meebidden want iedere bekende katholiek vertelt zijn of
haar verhaal en bidt zijn of haar gebed ook op video.
Mijmerend over de figuren uit de Kerststal en zo het
geheim van Kerstmis naderend.
Prijs € 9,99 • verschijnt oktober 2022

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

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

Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

