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Boeken: 

 
 
Kistenbrügge, A. # Hisstory :  Gods verhaal met jou en de wereld. Jeugdbijbel waarin 82 

Bijbelse episodes uit het Oude en Nieuw Testament op een eigentijdse 
spannende manier, in een snel tempo en met grafische illustraties 
worden verteld. (025.5) 

 
Jacobsen, A.C. Psalmboek voor jonge kinderen : deel 1. Selectie van gedeelten uit 25 

psalmen die geschikt zijn om de jongste kinderen aan te leren. Bij 
iedere psalm staat een herkenbare kleurenillustratie, zodat het kind de 
psalm zelf kan opzoeken en uitkiezen. (025.7) 

 
Samson, Gideon Alle dieren drijven. Over Noach, de ark en de zondvloed, over de 

kracht van vertrouwen en vriendschap, verteld door God (die niet met 
name genoemd wordt). Bijzondere uitgave met ills. van Annemarie van 
Haeringen. (025.8) 

 
Linden, E. v.d.(red.) Een Jood, geraakt door Jezus : Paulus radicaal opnieuw. (Toerreeks) 

Dit boek wil Paulus  radicaal anders bekijken en legt grote nadruk op 
zijn Jood-zijn.(029.6) 

 
Berryman, Jerome W. Godly Play : verhalenboek 1. Vertaling van The complete guide to 

godly play, volume 2. (2002). Lesmethode met verhalen uit het Oude 
en Nieuwe Testament. (073.3) 

 
Berg, Bas van den Wijs worden met bronverhalen : een visie- en praktijkboek voor leraren 

basisonderwijs. een creatieve, dialogische en kritische benadering van 
levensbeschouwelijk onderwijs: Doel: het leren kennen van zinrijke 
bronverhalen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities door 
leerlingen. (113.2) 

 
Lennon, John Imagine. Een boek voor jong en oud, fraai uitgegeven met de 

onvergetelijke liedtekst van John Lennon over een betere wereld. 
Ontwikkeld i.s.m. Amnesty International, aan wie de makers hun 
royalty doneren. (194) 

 
Bouwman, W. e.a. Geschiedenis van het christendom in Nederland. Een caleidoscopisch 

beeld van de ontwikkeling van het christendom in Nederland van de 
6de  tot de 21e eeuw. (222)  

 
Fonteyn, Henk Pastorale bijbelgids. Vijftig verschillende thema's die voorkomen in het 

dagelijks leven, met passende bijbelteksten uit zowel het Oude als het 
Nieuw Testament per thema, voor o.a. pastoraal werkers. 334 

 
Boddens H. e.a. Kloosterleven : gemeenschappelijk leven met de grondtonen van het 

bestaan. Brochures, verschenen in het kader van EU-Erasmusproject 
"Sacrale ruimten als Europese plaatsen van herinnering"  (367) 

http://www.levobieb.nl/


 
Berne Media Op weg naar Kerstmis 2017 : meditatieboekje met dagkalender. 

Jaarlijks verschijnende uitgave met bijzondere teksten en afbeeldingen 
voor de advent en kerst. (384.2) 

 
Florijn, E. e.a. De zoon : Kerstverhalen. Eigentijdse verhalen voor volwassenen. 

(384.3) 
 
Wet. Raad v.h. Regeringsbeleid. Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op 

redzaamheid. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het 
belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie 
komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. 
(424.2) 

 
Dessin, David God is een vluchteling : de terugkeer van het christendom in de Lage 

Landen. Over de migratiebewegingen door christenen, vroeger en nu, 
en de invloed daarvan op de geloofsbeleving in het westen. (480) 

 
Waarde, Rob van Oog in oog : een missiologische studie naar de betekenis van de 

exposurebenadering in de stedelijke wereld. Proefschrift. (565.2) 
 
Pfauth, Ernst- Jan Dankboek :  dagboek voor een tevredener leven. Een boek dat je helpt 

om meer voldoening uit je leven te halen. Met persoonlijke tips van de 
schrijver en wetenschappelijk onderbouwde tips.  (652) 

 
Herlé, Mariët e.a. Cooking for crowds : Wholesome meals from the homeless kitchen - 

Koken in het groot : complete maaltijden uit de daklozenkeuken. 
 Tweetalige uitgave van Straatpastoraat Den Haag met recepten en tips 

voor het koken voor grote groepen (854.4) 
 
DVD’s: 

 
I, Daniel Blake Een Engelse weduwnaar moet na een hartaanval  voor het eerst van 

zijn leven een beroep op de staat doen. Hij probeert zich een weg te 
banen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. 
Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie. Ze steunen elkaar 
en vinden samen hun waardigheid terug... (170) 

 
The Source. In een Afrikaans dorpje weigeren de vrouwen nog langer het 

drinkwater te halen. Ze weigeren seks aan de mannen om hen ertoe te 
bewegen dit zware werk over te nemen. (170) 

 

 
Hart van Kerst :  The case for Christ. Film over een succesvol onderzoeksjournalist die 

n.a.v. het geloof van zijn vrouw op zoek gaat naar de “waarheid”, o.a. 
door 13 wetenschappers te ondervragen. (384.3) 

 
CD’s:    

 
Oosterhuis, Huub Dat een nieuwe wereld komen zal. 24 Liederen, uitgevoerd door het 

Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek o.l.v. Antoine 
Oomen. (372.3) 

 
 

Spel:  



Timmermans, M. Faithblocks : 1001 geloofsgesprekken. Met behulp van 12 
dobbelstenen wordt de verbeelding geprikkeld en ga  je in gesprek 
over verhalen uit de Bijbel. (Leeftijd: vanaf ca. 10 jr.)  (347.5) 
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