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Boeken:
Boerkamp, Hans

Marcus in vogelvlucht. Het evangelie volgens Marcus in grote lijnen,
voorzien van kort commentaar en bezinnende gedachten. Boerkamp
haalt de kern uit de verhalen, verduidelijkt ze en maakt ze actueel in
bezinnende gedachten. (017.3)

Williams, Rowan

God ontmoeten in Paulus. Dit boek staat vol met verhelderende
spirituele inzichten. Het is een goede start voor beginners, maar ook
geschikt voor wie de brieven al meerdere malen heeft gelezen en ze in
een fris, nieuwe licht opnieuw wil ontdekken. (017.5)

Paske, Els te

De schat in ons hart. Een kinderbijbel voor kinderen met bekende
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, verteld vanuit een
eigentijds universeel Godsbeeld. De nadruk ligt op de symboliek en de
spirituele betekenis van de verhalen, die zijn voorzien van een
begeleidende toelichting voor de ouder/ voorlezer. (025.4)

Vermaat, Peter

Op vleugels van de wind : gedichten van een lage terp. Vermaat,
poppenspeler en dichter, laat zich inspireren door aarde en wind
platteland en ambacht, water en vuur, oude mythen en sprookjes.
(160)

Essen, Rob van

Vrolijk in de marge : Evangelische krabbels bij mijn tijd. Columns,
thematisch ingedeeld. De auteur, hervormd predikant (1947), probeert
een link te leggen tussen (zijn) geloof en de weerbarstige werkelijkheid.
Deels eerder verschenen in Kerk in Den Haag (170)

Verheij, Alain

God en ik : wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de
Bijbel. Dit boek heeft als doel de groep mensen die ver van de Bijbel
verwijderd zijn, dan wel er nooit mee te maken hebben gehad, te
interesseren voor deze materie. (232)

Klooster ! : Eenvoud Magazine met veel foto’s (106 pg.) over sober, duurzaam en
eenvoudig leven in het klooster maar ook met aandacht voor de wereld
daar buiten. (367)
Boersma, E. e.a.

Zing de zee : liederen van Keiland. Eigentijdse liederen met
muzieknotatie, gezongen tijdens de Keilandweken : kunst, kerk en
kamperen op Terschelling. De spiritualiteit van Keiland is aards, lijfelijk
en dichtbij. (372.3)

Williams, Rowan

Kies het leven : Preken voor Kerstmis. Meditaties over de komst van
Jezus in onze wereld. Williams vertolkt in heel menselijke taal het
mysterie van Gods menswording.. De huidige toestand van de wereld
verliest hij daarbij nooit uit het oog. (384.2)

Hoogen, T.v.d. e.a.

Portretten van sociale spiritualiteit. Exemplarische portretten uit
verleden en heden, van de Moderne Devotie tot het
schuldhulpmaatjesproject en de Occupy-beweging. Telkens weer gaat
het om de vraag hoe spiritualiteit de relatie met medemensen in een
nieuw daglicht plaatst. (402)

Verschuren, Wim

Barmhartigheid : Liefde in het dagelijkse leven : Zien - bewogen
worden - in beweging komen. Uitnodigend boek over een alledaagse
kwaliteit van mensen die zeker geworteld is in de christelijke
spiritualiteit, maar ook als het ware is 'ingeschapen' in ieder mens, van
welke spirituele richting of levensbeschouwing hij of zij ook is. (562)

Keizer, Bert

Reis om de dood : van As tot Ziel. In ruim driehonderd items biedt Bert
Keizer een wonderlijke baaierd van vragen, inzichten, afwijzingen en
lofzangen rond de dood, uit alle tijden en plaatsen, in proza en poëzie.
(638.2)

Zorgdrager, H. e.a.

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt : handreiking voor gelovige
transgender personen en werkers in de kerk. Dit boek bevat, naast
een groot aantal ervaringen van transgender en genderfluïde
personen, interviews, theoretische en beschouwende bijdragen
enzovoort. (692)

DVD’s:

Call me by your name. Film, spelend in 1983 in Italië over de opbloeiende relatie tussen twee
begaafde tieners. (170)
Girl

Girl schetst het leven van de 15-jarige Lara, wier grootste droom is om
carrière te maken als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt tegen, want
Lara is geboren als jongen. Echter, samen met haar vader en jonge
broertje tracht ze de wereld te trotseren. (170)

Heaven on Earth

Dit is het vervolg op de filmhit “As It is In Heaven”. Na de dood van hun
dirigent Daniel is het koor is nog altijd een hechte groep. Lena, Daniels
geliefde en moeder van zijn zoon, stort zich op een nieuwe taak: met
behulp van het koor de kerk weer vol krijgen! (170)

Leviathan

Russische film over de machtsstrijd tussen een visser en de
burgemeester van het afgelegen dorpje aan de Barentszee, die aast op
het land van de visser. (170)

Requiem

Michaela, een Duitse jongvolwassene uit een streng gelovig milieu
begint aan een studie aan de universiteit van Tübbingen. Zij lijdt aan
epilepsie en heeft waandenkbeelden. Omdat de geestelijken denken
dat ze door de duivel bezeten is, laat men haar duivelsuitdrijvingen
ondergaan. (170)

Werk ohne Autor

Film over een jong stel in Oost-Duitsland vlak na de oorlog. De jongen,
een kunstenaar uit een familie die veel geleden heeft onder de nazi’s,
wordt de schoonzoon van een arts die actief bij de SS was. (170)

The wife

Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen talenten, dromen en
ambities opzij gezet voor de succesvolle literaire carrière van haar
man, de overspelige Joe. Maar als hij in Stockholm de Nobelprijs voor
Literatuur in ontvangst neemt, besluit Joan dat het genoeg is en onthult
ze haar grote geheim. (170)

A united kingdom

Deze film vertelt het waar gebeurde verhaal van Seretse Khama,
troonopvolger van het koninkrijk Botswana. Als hij kort na de Tweede
Wereldoorlog Londen verliefd wordt op de blanke Ruth Williams en met
haar trouwt, ontstaan er problemen met zowel de Britse overheid als
met de oom van Seretse. (170)

45 Years

Het is een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff
Mercer wanneer er een brief arriveert voor Geoff. Het lichaam van
Geoff zijn eerste geliefde is gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen
waar zij begin jaren 60 vermist raakte. Het bericht brengt de
echtgenoten dusdanig uit balans dat het nog maar de vraag is of hun
huwelijk het feest haalt in de vijf dagen die nog resteren. (170)

Spel:
Het goede verhaal.

25 oktober 2019

Vrolijk vragenspel over bijbelse verhalen, aansluitend bij het jaarthema
van de protestantse kerk. Geschikt voor 2-6 personen van 4 – 104 jaar.
(022)

