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Boeken: 
 

Douma, J., Grün, A. Samen luisteren in de stilte : Lectio divina met 40 oefeningen. Lectio 
divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken 
wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. In dit boek 
veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan. 
(014) 

 
Smit, Joop Het verhaal van Johannes : Sleutelfiguren uit zijn evangelie. Naast 

Jezus, de hoofdpersoon, heeft de auteur met zorg een aantal 
nevenfiguren geselecteerd en geportretteerd. (017.3) 

 
Midden, Piet van Met eigen woorden : Teksten die je lief zijn. Bijbelteksten, gebracht op 

een verrassende en lichtvoetige wijze, o.a. psalmen, profetenteksten, 
woorden van Jezus. (027.8) 

 
De teksten kunnen worden gebruikt om te lezen voor jezelf, bij de opening van een 

bijeenkomst, in een viering, of om iemand een hart onder de riem te 
steken 

 
Haas, Marga Parelduiken : 52 bijbelse verrassingen voor het hele jaar. Korte 

overwegingen - een voor elke week op het ritme van het jaar. (028) 
 
Berryman, J. W. Godly Play : verhalenboek 2 : Bijbelse verhalen, spel en verwondering. 
 Verhalen o.a. voor de Advent, Kerst en parabels en gelijkenissen. 

(073.3) 
 
Pridmore, John Playing with icons : the spirituality of Recalled Childhood. Pridmore 

invites us into the memoirs of persons from around the world in order to 
wrestle with the questions, what it is to be a child, and what is required 
if children are to flourish spiritually. (073.3) 

 
Powell, K. e.a. Growing young : six essential strategies to help young people discover 

and love your church. Any church can use this to involve and retain 
teenagers and young adults (347.5) 

 
Welzen, Huub Tasten naar het geheim : 62 oefeningen in Bijbelse spiritualiteit. De 

grote thema's in dit boek zijn: gerechtigheid, liefde, genade, de 
aanwezigheid van God en het Geheim dat ons overstijgt. (365.2) 

 
Bell, John L. e.a. Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group. Vijftien van de 

meest recente orden van dienst, inclusief aanvullende teksten van de 
liturgie van de Iona Community. (365.9) 

 
Halik, Tomas Raak de wonden aan : over niet zien en toch geloven : veertien 

theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van 
geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch 
commentaar op het huidige tijdsgewricht. (368) 

http://www.levobieb.nl/


 
Kruijff, Claartje (red.) Slow food : Broodnodige gesprekken over het Onze Vader. Dit boek 

volgt de regels uit het Onze Vader en biedt verrassende inzichten, 
boeiende gedachtewisselingen en inspirerende teksten. Het Onze 
Vader blijkt na al die eeuwen nog steeds een oriëntatiepunt te zijn voor 
wat belangrijk is in het leven. (369.2) 

 
 
Berne Media Op weg naar Pasen 2019 : meditatieboekje voor de 40-dagentijd en 

Pasen. Jaarlijks verschijnend. (388.2) 
 
Berne Media Zijn leven gegeven : Dominicaanse preken : Veertigdagentijd en 

Pasen. Preken voor de Veertigdagentijd (met o.a. reeksen vanuit Job, 
Jona en Daniël). Ook zijn teksten en gebeden bijeengebracht voor de 
Goede Week en Pasen. (388.2) 

 
Grün, A., Ploum, F. Een weg ten leven : bezinning op de lijdensweg van Jezus. Over het 

lopen van de kruiswegstaties, stil staan bij de Zeven laatste woorden 
en mediteren bij de kruiswonden van Jezus. 25 Bezinnende teksten. 
(388.2) 

 
Thijssen, Cecile Van Paasbrood tot Paasboom. In dit boekje worden diverse traditionele 

Paasgebruiken belicht en ideeën aangedragen om deze in ere te 
houden. Met recepten en tips. (388.2) 

 
 
DVD’s: 
 
The Citizen.  Een Libanees kan dankzij een Green Card uit een loterij naar de VS 

emigreren. Daags voor de aanslag op 11 september komt hij aan. De 
terroristische aanslagen hebben een enorme impact op de moeizame 
weg die hij moet afleggen om zijn Amerikaanse droom te 
verwezenlijken. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. (170). 

 
Lodder, Quirine  A taste of Iona : and the "Dutch connection". De film begint bij het 

Keltisch kruis van De Bilt, en laat zien dat de vroege connectie van het 
Keltisch christendom en de Lage Landen in het contact met de Iona 
Community een levendig vervolg kreeg. Verder een reisverslag en  
interviews. (260) 

 
CD’s: 
 

Mozart, W.A. Krönungsmesse - Missa Brevis KV 194 & 275. Drie door Mozart 
gecomponeerde missen, uitgevoerd door o.a. de Wolfsburger 
Chorgemeinschaft.  (372.2) 

 
Diversen: 
 

Praattoppers : verbeter de gespreksvaardigheden van kinderen : met humor, spelletjes en 
complimenten.  Dit spel leert kinderen (vanaf ca. 8 jr.) op een leuke en 
positieve manier om met elkaar in gesprek te gaan. Zo leren ze om 
zich in de ander te verplaatsen, te redeneren, filosoferen, goede 
vragen te stellen en te luisteren. (863.3) 
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