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Boeken:

Bijb. Infogr. Team.

Bijbel infographics voor kids. Via kleurrijke infographics wordt een zeer
eigentijdse weergave gegeven van weetjes en feiten uit de Bijbel. In
chronologische volgorde komen 46 onderwerpen aan bod. (025.4)

Bouma, Hans

In het licht van de psalmen. De 150 teksten in deze uitgave kunnen het
best getypeerd worden als impressies. Het gaat om persoonlijke
indrukken die de psalmen bij theoloog en dichter Bouma hebben
achtergelaten. (027.47)

Bronkhorst, A. e.a.

Voor ouders met LEV : over liefhebben en verwachten. Voor
aanstaande of jonge ouders om in gesprek te komen over de
verandering van partner naar ouder en alles wat daarbij komt kijken.
(073.3)

Glind, Dirk van de

Volwassen geloven en denken : een oproep tot universele
menselijkheid. Pleidooi voor universele menselijkheid. In het belang
van mensheid en planeet zullen we onze menselijkheid moeten
ontwikkelen voorbij aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en
land. (083.3)

Bas, J. de, e.a.

Ik blijf van hem dromen : het leven van Jezus in gedichten. Bloemlezing
met poëzie over het leven en de betekenis van Jezus, o.a. over advent,
Jezus' optreden en zijn verschijningen. (160)

Obbema, Fokke

De zin van het leven : gesprekken over de essentie van ons bestaan.
Interviews met 40 mensen, van filosoof tot predikant en cabaretier tot
vogelexpert en bergbeklimmer. O.a. inspirerende vragen over religie,
leven en dood. (272)

Straub, Jacqueline

'Kick' de kerk uit haar coma. De jonge schrijfster streeft ernaar dat de
kerk radicaal verandert. Alleen dan kan de kerk weer jonge mensen
aanspreken en de boodschap van Jezus doorgeven. (342)

Holwerda, Hanna

Knetteren en knallen : bijbels proefjesboek. In dit boek ontdekken
kinderen dat spannende, spetterende en schuimende proefjes goed
samen kunnen gaan met serieus de Bijbel lezen en uitleggen wat het
goede nieuws van Jezus betekent. (347.3)

Mikkers, Tom

Religiestress : Hoe je te bevrijden van deze eigentijdse kwelgeest.
Zelfhulpboek om religieuze stress te lijf te gaan. Hoe is religiestress
ontstaan? En belangrijker: hoe komen we er weer van af? Op creatieve
wijze brengt de algemeen secretaris van de remonstranten de moeilijke
omgang van onze samenleving met religie ter sprake. (367)

Bernhardt, D. e.a.

Gebeden voor elke dag. Gebeden voor elke dag en voor verschillende
gelegenheden in het dagelijks leven, opgeschreven voor mannen en
vrouwen uit elke laag van de samenleving. De gebeden bieden
inspiratie voor het geloofsleven van iedereen. (369.3)

Hornikx, R. e.a.

Op weg naar Kerstmis 2019 : meditatieboekje. Jaarlijks verschijnend
bundeltje, bruikbaar in de adventstijd. (384.2)

Zwaan, Josha e.a.

Dansen in de sneeuw : Kerstverhalen. Bundel met nieuwe verhalen:
licht en vrolijk, spannend en gezellig, met sneeuw en kou. (384.3)

Kampen, Th. (red.)

De mens centraal, geen probleem? Dilemma's voor professionals in
zorg en welzijn. De opleidingen en onderzoekslijnen van Hogeschool
Inholland werken vanuit een holistische mensvisie. Dat biedt een
kader, maar blijkt ook behoorlijk veel interpretaties te hebben. (426.2)

Meiden, W v.d. (e.a.) Dat wonderlijke kerkasiel : de non-stop viering in de Haagse
Bethelkapel. Beschouwingen over en verslag van de activiteiten in de
Bethelkapel in Den Haag van 26 oktober 2018 tot 30 januari 2019 toen
een 24 uur doorgaande reeks van kerkdiensten werd georganiseerd
ten behoeve van een Armeens gezin dat met uitzetting bedreigd werd.
(480)
Westera, Bette

Uit elkaar. Bijzonder vormgegeven boek met 44 aansprekende, meest
korte, gedichten over allerlei situaties die kinderen meemaken bij de
scheiding van hun ouders. Aan bod komt hoe moeilijk en verwarrend
dit kan zijn, maar ook hoe positief het kan uitpakken. Over leuke lieve
stiefouders, stoere stiefbroers, wonen in twee huizen, twee keer op
vakantie en het hebben van meerdere opa's en oma's. Geschreven en
geïllustreerd met humor. Leeftijd: ca. 8 – 12 jaar. (676)

DVD’s:
Beautiful boy

Wanneer een vader ontdekt dat zijn zoon worstelt met een
drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. Hij besluit om alles in het
werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden. Maar hoe red je
iemand die (misschien) niet gered wil worden? (170)

La fille inconnue

Over Jenny, een jonge huisarts in Wallonië, die op een avond na
sluitingstijd een meisje niet binnen laat. Als dit meisje vermoord wordt
aangetroffen voelt Jenny zich schuldig en gaat op onderzoek uit. (170)

Wonder.

August Pullman is geboren met een vervormd gezicht. Op zijn tiende
kan hij eindelijk naar een gewone school. Dit is de start van een
buitengewoon avontuur. Velen hebben het moeilijk om hem te
aanvaarden. (170)

Diversen:
Vonk, Annelies

7 februari 2020

Ruth : Bijbelverhalen voor de kamishibai. Set van 15 platen voor het
vertelkastje. Voor kinderen van ca. 3-7 jr.

