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BOEKEN 
 
Abma, R. e.a. De Bijbel literair: Opbouw en gedachtegang van de bijbelse 

geschriften en hun onderlinge relaties. Gids die inleidt in het 
literair lezen van de bijbel.(014) 

 
Loopik, Marcus van Bitter & zoet : zestien psalmen verbeeld, vertaald en belicht 

vanuit de rijke Joodse traditie. Op persoonlijke manier wordt de 
lezer mee gevoerd in de zeggingskracht van de psalm, die 
diepe gevoelslagen raakt. (027.47) 

 
Dicou, B. e.a. (red.) Mijn held en ik : autobiografisch bijbellezen. Elf predikanten 

lezen een bijbels verhaal door een autobiografische bril. Ze 
verbinden hun bijbelse held met hun eigen levenservaringen. 
Het resulteert in indringende verhalen over verraad of angst, 
over ontluikende liefde of verwondering. (029.2) 

 
Oldhoff, Martine Kijk op de ziel. Een gespreks- en bezinningsboek dat de 

betekenis van de ziel in het christelijke geloof verwoordt. (032) 
 
Montfoort, Trees van Groene theologie. Dit boek geeft een andere kijk op natuur. 

Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur 
dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de 
schepping. Gekozen tot Beste theologische boek van 2019. 
(038.9) 

 
Barakat, Hoda Brieven in de nacht. In deze roman neemt de auteur, geboren 

in Libanon, de lezer mee naar een wereld van ballingschap en 
heimwee. (170) 

 
Qarmout, Nayrouz     De zeemantel & andere verhalen De schrijfster heeft zich laten 

inspireren door haar eigen ervaringen als opgroeiend meisje in 
een Syrisch vluchtelingenkamp en als jonge vrouw in "de 
grootste gevangenis ter wereld', Gaza. (170) 

 
Bonilla, Rocio Ik verveel me zo. Prentenboek over een meisje dat zich op 

zondag verveelt. Vanaf ca. 4 jr. (193) 
 

Peeters, Caren De verjaardag van de luiaard. Prentenboek over het vieren van 
een verjaardag. Vanaf ca. 4 jr. (193) 
 

Dam, Arend van De diamant van Banjarmasin. Kinderboekenweekgeschenk met 
diverse verhalen over min of meer historische onderwerpen. 
Vanaf ca. 10 jr. (195) 
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Schaik, Ton H.M Gebouwd op geloof : monumenten van religie. Van hunebed tot 
en met moskee; kerken, kloosters, hofjes, kapelletjes, 
synagogen en moskeeën. (219.4) 

 
Koetsveld, Herman     Spiegelreis : een moslim en een christen op reis door elkaars 

geloof. Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen. (284) 
 
Barnard, R. e.a. Dichterbij dan je denkt : Beelden en teksten voor de Advent. 

Adventskalender die ook in andere periodes van het jaar 

gebruikt kan worden voor momenten van bezinning. (384.2) 

 
DVD’s: 
 
Le confessioni.  Tijdens een staatstop over armoedebestrijding gaat de 

voorzitter van de top te biecht bij een monnik. De dag erna 
wordt hij dood aangetroffen. De ministers van de G8 maken 
zich zorgen over het uitlekken van geheime informatie, die 
mogelijk aan de  monnik is toevertrouwd. Deze is gebonden 
aan het biechtgeheim. (170) 

 
Contagion. Film uit 2011 over een dodelijke pandemie die zich wereldwijd 

verspreidt. De medische wereld probeert in een race tegen de 
tijd een vaccin te vinden en te vermijden dat er paniek uitbreekt. 
(170) 

 
Les chevaliers blancs.  Een Franse NGO probeert 300 weeskinderen uit een door 

burgeroorlog geteisterd Afrikaans land naar Frankrijk ter adoptie 
te brengen. (170) 

 
The Children Act. Een vrouwelijke rechter moet een uitspraak doen in de zaak 

van een minderjarige jongen, Jehova’s Getuige, die een 
bloedtransfusie weigert. (170) 

 
A late quartet. Wanneer bij een van de leden van een wereldwijd bekend 

strijkkwartet de ziekte van Parkinson wordt geconstateerd, is de 
toekomst voor de groep ineens onzeker. (170) 

 
A street cat named Bob.  Dankzij een zwerfkat lukt het een drugverslaafde jongeman van 

zijn verslaving af te komen en zijn leven weer op de rails te 
krijgen. (170) 

 
Stille Nacht. Een jonge Oostenrijkse priester botst in 1818 met zijn kerkelijke 

leiders omdat hij een door hem zelf geschreven kerstlied in de 
volkstaal ten gehore wil laten brengen in de Kerstnachtmis. 
(384.3) 

 
Spellen:    
 
Openhartig : puber tijd.  Ruim 100 kaartjes met vragen over kwesties en gevoelens waar 

pubers mee te maken krijgen. (673.4) 
 
Openhartig : kids. 100 kaartjes met boeiende vragen en grappige uitdagingen. 

(674.3) 



 
Openhartig : zingeving.  Kaartjes (vanaf ca. 12 jr.) met 102 vragen uit verschillende 

invalshoeken over zingeving (272) 
 
Okidootjes : veerkracht.  Positief denken én doen! Kaartjes met 51 bouwstenen met 

helpende gedachten om je veerkracht te versterken. Vanaf ca. 
12 jr.  (672). 
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