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Boeken:
Dartel, G. v. e.a.

Maria [bezinning 59]. Uitgave in de reeks 'Bezinning' over Maria,
moeder van Jezus. Verschillende aspecten komen aan de orde, w.o.
Maria als (geloofs)moeder; beeld van de kerk over Maria; de speciale
taak van Maria; de namen van Maria; aspecten van vrouw zijn; liederen
rond Maria. (019.6)

Vervoorn, Paulien

Geloofwaardig spreken : hoe je een steengoede preek maakt. In dit
boek leer je om een preek te maken die staat als een huis. Het geeft je
houvast: je ontwerpt een inspirerend intro en een krachtige kern, je
geeft erkenning bij bezwaren en je hebt een activerende afsluiting. Je
leest wat je al goed doet én je wordt uitgedaagd te spreken op een
manier die bij jou én bij deze tijd past. (036.3)

Berryman, J. W.

Godly Play : Basisboek: Een gids voor spirituele ontwikkeling van
kinderen. Godly Play is een vernieuwende en diepgewortelde
verkenning van het christelijk geloof met kinderen, jongeren en andere
doelgroepen. Godly Play vertrouwt op de kracht van Bijbelverhalen en
de spiritualiteit van kinderen. De methode moedigt hen aan om hun
verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid te gebruiken. (073.3)

Berryman, J.W.

Godly Play : Verhalenboek 3 Bijbelse verhalen, spel en verwondering.
(073.3.)

Bonhoeffer, D.

Bonhoeffer 75 : Dietrich Bonhoeffer 1906-1945 : Gedichten en
gebeden in gevangenschap. (160)

Wit, Bas de

De avonturen van Alef & Bet. Stripboek met daarin de avonturen van
Alef met Bet. Met de leukste strips uit Alef) van de afgelopen jaren én
nieuwe avonturen. (194) Vanaf ca. 7 jr.

Hillenga, Martin

De kerk als tijdmachine. Aan de hand van de geschiedenis van de
kerkgebouwen van Nederland kan informatie worden gewonnen over
hoe de mensen vroeger leefden en dachten. Daarom geeft dit kijk-,
lees- en bladerboek, vaak ook letterlijk, een dwarsdoorsnede van het
kerkelijke leven door de eeuwen heen. (222) Vanaf ca. 10 jr.

Berg, Eric v.d. e.a.

Eerste hulp bij katholieke begrippen. In dit boek maakt de lezer kennis
met talrijke begrippen uit de rijke rooms-katholieke traditie. Honderden
termen uit de traditie van de katholieke kerk worden in begrijpelijk
Nederlands uitgelegd. (233)

Pleizier, Th. E.a.

Gewone catechismus : Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden.
Dit boek wil de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse
manier overdragen aan volgende generaties en hen inspireren. (237.2)

Hiele, Gerke v. (red.) In de traditie van Iona : Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag
In dit boek wordt in drie delen deze spiritualiteit nader bekeken. (260)
Iersel, Tim van

Godvergeten : gedachten over geloof en dementie. In zeven
hoofdstukken beschrijft de auteur, geestelijk verzorger en predikant,
verschillende fasen en geloofsthema's die in de omgang met dementie
naar voren kunnen komen. (336.5)

Kruijff, Claartje e.a.

Ons leven vieren : remonstranten en anderen over liturgie, met een
ruime keus aan teksten en rituelen uit de praktijk. Nieuwe taal en
vormen voor vrijzinnige vieringen zowel voor de zondagse viering als
voor aloude rituelen als doop, huwelijk en uitvaart, maar ook voor
nieuwe rituelen als het begeleiden bij euthanasie. (365.2)

Jongen, Ludo

Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen. Levensbeschrijvingen van
38 heiligen en zaligen in de volgorde van de katholieke
heiligenkalender, te beginnen met Veerle (4 januari) en eindigend met
Begga (17 december). De verhalen strekken zich uit van de
vierde/vijfde eeuw (Servatius) tot en met de twintigste eeuw. (367)

Candiard, Adrien

Onder de vijgenboom : mijmeren over christelijk leven. Een lange
overweging zonder gepreek over eenvoudige en verheven spiritualiteit.
(368)

Wel, Julia v. e.a.

Getuigen van geloof : gedachten over Godsgeloof en liefde. De
Credocommissie van de Marienburgvereniging heeft zich aan de hand
van de vraag "Zijn gelovige mensen meer of minder liefhebbende
mensen dan anderen?" gebogen over de geloofsbelijdenis uit het
concilie van Nicea (325) en over eigen en andere ideeën t.a.v.
geloofsbeleving. (368)

Swigchem, C.A. v.

Een huis voor het Woord : Het protestantse kerkinterieur in Nederland
tot 1900. (371)

Landman, Gert

Adem in ons : Taizé liederenbundel. Samen met de broeders van Taizé
heeft Gert Landman enkele onvertaalde liederen voorzien van een
Nederlandse tekst, een aantal nieuwe Nederlandse solo's toegevoegd
en veel bestaande vertalingen en solo's herzien. De bundel bevat ook
23 nieuwe liederen die sinds 2008 in Taizé zijn ontstaan, merendeels
met een Nederlandse vertaling. (372.3)

Vervoorn, Paulien

Feedback in de kerk : aansprekende ideeën om met elkaar te groeien.
Feedback wordt overal gegeven, op het werk, op school enz.t, maar
zijn we er in de kerk wel goed in? Kunnen we elkaars waardigheid zien
en behouden, is er waardering voor elkaar, aanvaarding, bemoediging
en eventueel correctie (of liefdevolle confrontatie?) Handboek, met een
mix van Bijbeluitleg, praktische voorbeelden, vragen, een scala aan
tips en ideeën, voor ieder die wil groeien! (443)

Martens, K. e.a.

Eenzaamheid : Ontmoetingen met ouderen. Dit boekje helpt
(toekomstige) zorgverleners in kaart te brengen waar eenzame
ouderen behoefte aan hebben en biedt oplossingen om ouderen te
ondersteunen in het omgaan met eenzaamheid. (673.6)

DVD’s:
Mary Magdalene

Over een van de meest omstreden figuren uit de Bijbel. In deze biopic
zien we hoe de jonge Maria Magdalena probeert een nieuwe wending
te geven aan haar leven. Zij voelt zich onderdrukt door de heersende
elite en besluit zich tegen de wil van haar conservatieve familie in aan
te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de charismatische
Jezus van Nazareth. (029.6)

First reformed.

Het verhaal van een verontrust priester in een kleine kerk in New York.
Na een heftige ontmoeting met een labiele milieuactivist, begint hij
steeds verder de weg kwijt te raken en raakt geobsedeerd door de
gedachte dat de wereld in gevaar is en dat de Kerk niet van plan is hier
iets tegen te ondernemen. (170)
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