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Boeken:
Veerkamp, Ton

Deze wereld anders : politieke geschiedenis van het Grote Verhaal.
Standaardwerk, met bijbels-theologische hoofdlijnen van praktisch elk
bijbelboek'. Oorspronkelijk verschenen in 2012 in Duitsland. (013)

Williams, Rowan

God met ons : De betekenis van het kruis en de opstanding - toen en
nu. Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van
de grootste theologen van dit moment. (027.62)

Oord, Inez van

Rebible : ontdekking van vergeten verhalen. In dit boek geeft de auteur
een nieuwe manier om naar de verhalen te kijken die in de Bijbel
worden verteld. (027.8)

Bosman, F. e.a.(red.) Toptheologen : The Next Generation : theologie aan het begin van de
21e eeuw. Over 7 belangrijke theologen van de 21ste eeuw (032)
Oosterhuis, Huub

Die wij denken : nieuwe gedichten. Geestelijke oefeningen met
indringende vragen die iedere lezer, wetend, niet-wetend, twijfelend,
verlangend, zal herkennen. (160)

Oosterhuis, Huub

Licht in de morgen. Een uniek samenwerkingsverband tussen dichter
en theoloog Huub Oosterhuis en kunstschilder Ton Schulten. Een
nieuwe tekst van Huub Oosterhuis over de vluchteling, geïllustreerd
met werken van Ton Schulten. (170)

Gerritsen, Joop

Toen ik nog hervormd was ... : een theelepel cultuur- en
kerkgeschiedenis. Herinneringen van een gelovige Hagenaar die in
januari 2018 overleed. (222)

Häring, Hermann

Geloof in een geseculariseerd tijdperk : over de mogelijkheden voor
een ekklesia zichzelf vorm te geven. Drie artikelen, eerder
gepubliceerd in Mariënburg Magazine. (233)

Lucas, M. en N.

Zwemmen of verdrinken : het bizarre waargebeurde verhaal van twee
meisjes in een Nederlandse sekte. Twee Haagse meisjes vertellen
over het problematische gezin waarin zij opgroeiden en hun strijd om
zich van een kerkelijke gemeenschap los te maken. (237.9)

Anvar, Leili

Rumi : de religie van de liefde. Keuze uit het werk van Rumi, de
grondlegger van het soefisme. (248.4)

Jong, Stephan de

De gelukbrenger : 50 verhalen bij de christelijke feest- en gedenkdagen
voor school en kerk. Bedoeld voor basisschoolleeftijd. (383)

Berne Media

Op weg naar Pasen 2018 : meditatieboekje met dagkalender. Jaarlijks
verschijnend boekje voor de veertigdagentijd en Pasen. (388.2)

Kamp, Klaas v.d. e.a. De ene voet voor de andere : Gedachten & gebeden voor de
veertigdagentijd in het voetspoor van Dag Hammarskjöld. Uitg. i.s.m.
de Oud-katholieke kerk en mede geïnspireerd door de ervaringen
tijdens een pelgrimstocht in Lapland. (388.2)
Oranje, Corien

Onderweg naar Pasen : 40 momenten van rust en bezinning en
beleving. Dagboek dat je helpt om daar bewust bij stil te staan: niet
alleen met je hoofd, maar ook met andere zintuigen (388.2)

N.B.G.

Op weg naar Pasen : Stille Week-boekje Samenleesbijbel. Dit boekje
bevat acht stappen gebaseerd op de Samenleesbijbel om in de Stille
Week en met Pasen met kinderen in het gezin aan tafel te lezen en
aan de slag te gaan. (388.2)

Kamp, Klaas v.d. e.a. De geest waait. Pinksterliederen uit verschillende kerkelijke tradities.
Ze geven een idee van de veelstemmigheid in de
geloofsgemeenschappen. De begeleidende teksten zijn van de Raad
van Kerken. Uitg. t.g.v. het 50-jarig bestaan. (389.4)
Have, A. ten (red.)

De kracht van vrede : Een inspiratieboek voor iedereen die (meer)
bezig wil zijn met vrede. Gedachten over vrede op een school in Den
Haag waar een symposium hierover werd gehouden. (493)

Kerckhof, M.e.a.

De onverschilligheid voorbij : Zeven eigentijdse wegen van
barmhartigheid. Over "barmhartigheid": betekenis, getuigenissen etc. in
deze tijd. (562)

Crijns, Hub e.a.

Diaconaal doen doordacht : handboek diaconiewetenschap voor
diaconaal betrokkenen. Het boek legt de nadruk op tien
praktijkbeschrijvingen die een inkijk geven in de diaconale praktijk en
een voorbeeld zijn van hoe thans diaconie en diaconaat zich
ontwikkelen. (565.3)

Kruijff, Claartje

Leegte achter de dingen : Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven.
Een vm. consultant, werkzaam in de City (Londen) miste in haar leven
diepgang en ging theologie studeren. (652)

Vegt, Mirjam v.d.

Faalkunst : vallen en opstaan. Praktische 'lessen' voor faalangstigen.
Deel 3 in de Adem-de-dag reeks. (655)

DVD’s:
La famille Bélier.

Een horend tienermeisje in een doof boerengezin komt, mede door
haar zangtalent, voor lastige beslissingen te staan. (170)

Les innocentes.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zijn in een Pools klooster
diverse nonnen verkracht door Russische soldaten en zwanger
geraakt. Een Franse vrouwelijke arts wordt benaderd om hulp te
bieden.(170)

Paterson.

6 april 2018

Film over een bijzondere Amerikaanse buschauffeur die gedichten
schrijft. De film observeert de triomfen en tegenslagen in het dagelijks
leven en de poëzie tot in de kleinste details. (170)

