
De Bovenkamer  
 
Aanwinsten sinds november 2020  (een keuze).  Plaatsingscode tussen haakjes vermeld. 
 
Voor uitgebreidere info: Zie:  www.levobieb.nl  (De Bovenkamer) 
 
 
Boeken: 
 
Linden, Carel ter Nieuwe Bijbelse miniaturen : Over Jakob, Ruth, Job, Esther, Judas, 
   Maria Magdalena en Jezus. Ter Linden laat opnieuw de verborgen 
   boodschappen zien van deze verhalen, die onze cultuur zo diepgaand 
   hebben beïnvloed. (027.8) 
 
Oranje, Corien e.a. Oer : Het grote verhaal van nul tot nu. Een bijzondere hervertelling van 
    het scheppingsverhaal. Proton, een minuscuul deeltje dat vlak na de 
    oerknal ontstaat en door de ruimte vliegt, neemt de lezer mee op een 
    duizelingwekkende reis door de tijd. (027.8) 
 
Geybels, H.(red.)       De Bijbel is van iedereen : het dagelijks leven geïnspireerd.  Een  
   project van Logia - een Belgische denktank met een benadering vanuit 
   een christelijke inspiratie. Het boek toont hoe de Bijbel interfereert 
   in het gewone leven en richting geeft aan doen en laten. (028) 
 
Borgman, Erik          Alle dingen nieuw : een theologische visie voor de 21ste eeuw :  

            Inleiding en Invocatio. Een katholieke theologie die in het hart van de 
  hedendaagse cultuur al denkend het christelijk geloof presenteert        
  dat God liefde is. (034.2) 

 
Hest, Jos van e.a. Bijna jarig : Gedichten en gedachten. 23 Gedichten uitgegeven t.g.v. 

het twintigjarig bestaan van de (onderwijs) methode 'Hemel en aarde' 
Voor kinderen. (160) 

 
Bommel, A. van De Koran : uitleg voor kinderen. Dit boek -2e deel van een serie- bevat 

soera's uit de Koran met uitleg en profetenverhalen met dieren in de 
hoofdrol: Joenoes en de grote vis, verhaal van het Offerfeest en de 
avonturen van dromenuitlegger Joesoef. (248.6) 

 
Halik, Tomas In het geheim geloven : autobiografie. Over de hechte relatie die Halik 

had met Vaclav Havel, Paus Johannes Paulus II en de Dalai Lama. 
Tomás Halík groeide op tijdens het stalinisme en werd christen in een 
tijd van ernstige vervolging van de kerk. Hij maakte de Praagse lente 
mee en de Sovjetbezetting in 1968. (367) 

 
Halik, Tomas De nacht van de biechtvader : christelijk geloof in een tijd van 

onzekerheid. Halik reflecteert met humor en mededogen op de talrijke 
gesprekken die hij als priester voerde. De hedendaagse crisis in het 
geloof, betoogt hij, leidt tot een dieper verstaan. Bovendien leren we 
eruit dat iedere levende godsdienst een veranderende godsdienst is. 
(368) 

 
Standaert, Benoît Met vertrouwen het jaar door : levenslessen van een kluizenaar. De 

auteur moedigt ons aan met vertrouwen te blijven leven, ook in het 
tweede jaar van de pandemie. Leef nieuw, leef opnieuw en ontdek dat 
ons meer geschonken wordt dan we beseffen. (368) 

http://www.levobieb.nl/


 
 

Rentmeester, B. Vijgjes : Op weg naar Kerstmis 2020 : meditatieboekje. Voor 
iedere bijna alle dagen in de Advent wordt een meditatieve 
gedachte aangeboden die uitmondt in een kort gebed.  Verschijnt 
jaarlijks. (384.2) 

 
Rentmeester, B. Zaadjes : Op weg naar Pasen 2021 : meditatieboekje. Zestien 

'zaadjes': korte teksten met ondersteunende illustraties voor  
de 40-dagentijd. Verschijnt jaarlijks. (388.2)  

 
Vegt, Mirjam v.d. De kracht van rust : 8 tegendraadse lessen over werk en het 

goede leven. Dit boek helpt je een nieuwe levenshouding te 
ontwikkelen. Ontdek het goede leven door middel van acht 
praktische en tegendraadse levenslessen. (652) 

 
Berg, Marinus v.d. Ode aan de eenzaamheid. Tegendraads en warm pleidooi over 

de waarde van het alleen-zijn. Van den Berg daagt ons uit: hoe 
kunnen we omgaan met onze fundamentele eenzaamheid? En kan 
alleen-zijn toch ook zijn waarde hebben?  (655) 

 

Dvd’s:  
 
Corpus Christi.  Terwijl hij een straf uitzit in een Poolse gesloten jeugdinstelling, 

   ervaart Daniel een religieuze roeping maar door zijn   

   criminele verleden zal hij nooit priester kunnen worden. Na zijn 

   vrijlating wordt hij in een dorp onterecht als priester ontvangen 

   en deze kans grijpt hij met  beide handen aan om zich  

   daadwerkelijk als hun nieuwe parochiepriester op te werpen.        

    Op ware gebeurtenis gebaseerd. (170) 

 

Spellen:    
 
Tafelgesprekken :   Levensverhalen. Kaartenspel dat uitnodigt tot een open gesprek. 

Het doel is dat mensen van diverse achtergronden op een 
ongedwongen manier luisteren naar elkaar en verhalen delen. 
(672) 

 
Eggink, Liesbeth. Gesprekskaarten voor het onbesprokene. Bedoeld als hulp bij 

contacten met (ernstig) zieken. (638.2) 
 
Tafelgesprekken :   Feestdagen. Kaartenspel dat uitnodigt om tijdens de feestdagen op  

een ongedwongen manier naar elkaar te luisteren en in gesprek te 
raken over herkenbare thema's en levensvragen. (384.2) 
 

Denkdobbelen.  Creatief doe spel. Je kunt ermee tekenen, toneelspelen, dichten, 

   verhalen schrijven, beweegspelletjes doen, uitvindingen maken 

     en nog veel meer. Wat je ook gaat doen,het brengt de fantasie 

     van kinderen tot leven!  Bordspel. Basisschoolleeftijd. (863.2) 
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