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Ds. P. Vermaat

De apostelen in beeld

Ds. Vermaat brengt
alles bij elkaar wat
hij heeft kunnen
achterhalen over de
twaalf discipelen
van Jezus, en pre-
senteert dat op een
heldere en boeiende
manier. Het boek is
rijk geïllustreerd met
een selectie uit de
vele afbeeldingen
die er in de loop der
eeuwen zijn ge-
maakt van de apos-
telen.

160 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789023922278

Anton Sinke

Kerken, kapellen en
kathedralen
Vakantiegangers
nemen graag een
kijkje in allerlei kerk-
jes en kathedralen,
de deur staat immers
altijd open, het is er
lekker koel en er is
veel moois te zien.
Maar wie is eigenlijk
die heilige bij wie je
een kaarsje aansteekt
en wie staan er afge-
beeld op de glas-in-
loodramen? Hoe is de
kerk eigenlijk inge-
deeld en wat beteke-
nen alle symbolen?
Dit boek is gemaakt
voor mensen met een
interesse in spirituali-
teit die willen weten
wat ze zien.

224 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142494

Gert van Klinken

Van hunebed tot 
Bonifatius

Gert van Klinken
gaat in dit boek op
diverse locaties bin-
nen en net buiten
ons land op zoek
naar de eerste spo-
ren van religie. Van
het stenen tijdperk
tot aan de Middel-
eeuwen. Wanneer
zijn bepaalde ritue-
len ontstaan? En zijn
er verschillen en
overeenkomsten
tussen de rituelen
toen en nu? Ga mee
op een zoektocht
naar de voorstel-
lingswereld van ons
voorgeslacht!

288 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142449

André Troost

Met vallen en opstaan

Teksten die ver-
troosten, bemoedi-
gen, tot nadenken
stemmen of com-
plexe zaken ineens
verhelderen. Deze
teksten laten zich
uitstekend lezen tij-
dens kerkelijke bij-
eenkomsten en
vieringen, vergade-
ringopeningen of
pastorale bezoeken.

294 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023921370

Erik Borgman

Metamorfosen

Vanuit een brede
oriëntatie, met tal-
rijke verwijzingen
naar de heden-
daagse literatuur en
filosofie, wordt na-
gegaan wat en hoe
er in ons tijdsge-
wricht nog te gelo-
ven, te hopen en
lief te hebben valt,
en wat geloof in
christelijke zin nog
kan betekenen.
Daarbij blijken de
christelijke visies
een verrassend licht
te werpen op tal
van actuele ver-
schijnselen.

312 pagina's | Paperback | ISBN: 9789077070895

Piet van Veldhuizen

Polen

Een unieke reisgids
die u een reisroute
biedt langs de
grootste rivier van
Polen, de Wisla, een
tocht van de bergen
naar de zee die te-
gelijk een tijdreis is.
Auschwitz, Krakau,
het chassidische
stadje Ger, War-
schau, de grote
burchten van de rid-
ders van de Duitse
Orde, Gda´nsk: ze
liggen allemaal aan
die éne rivier. Maar
u vindt er ook veel
achtergrondsinfor-
matie in.

212 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142012

Anton Sinke e.a.

Wandelen langs heilige
plaatsen 2

Tien pelgrimstochten
naar bedevaartsoor-
den in Nederland
voor mensen die ple-
zier in wandelen
combineren met een
interesse voor spiri-
tualiteit. De wande-
lingen leiden door
uiterwaarden, over
heuvels en langs
vennen en kastelen
naar kapelletjes, een
koortsboom en an-
dere bedevaartplaat-
sen in Friesland,
Drenthe, Noord-Hol-
land, Brabant, Lim-
burg en Gelderland.

208 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142258
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Wim Weren

Dood. En dan?

Fascinerend boek
over vragen rond de
dood. Bijzonder in-
trigerend is de
vraag hoe de kracht
van God zich ver-
houdt tot de macht
van de dood en
welke ruimte er is
voor het lichaam in
visies op dood en
voortbestaan.

246 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142401

Kees Roest, Nico van der Voet e.a.

Zorgen voor anderen

Hoe kun je met pas-
sie mantelzorg bie-
den door de ander
in zijn waarde te
laten en je eigen ge-
voelens serieus te
nemen? Een prak-
tisch boek dat in-
zicht geeft in kansen
en valkuilen voor
mantelzorgers, en
veel adviezen aan-
reikt.

155 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023920298

Henry Cloud en John Townsend

Aan mij ligt het niet!

Bereid zijn om zelf
verantwoordelijkheid
te nemen is een be-
langrijk begin, maar
je hebt er ook wat
hulp bij nodig. Het
wereldberoemde
duo dr. Henry Cloud
en dr. John Town-
send begeleidt je en
helpt je om de no-
dige stappen te zet-
ten. Of het nu gaat
om een gezond-
heidsprobleem, een
relatiekwestie of om
je werk.

202 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023924456

Henry Cloud en John Townsend

Nou moet je eens goed
naar me luisteren

Communiceren kan
lastig zijn. In ge-
wone gesprekken
treedt al snel mis-
communicatie op als
iemand er niet in
slaagt zijn ideeën of
bedoelingen onder
woorden te brengen.
Nog lastiger is het
om ‘moeilijke ge-
sprekken’ te voeren:
waarin je iemand
wilt aanspreken op
de gevolgen van ge-
drag, keuzes of le-
vensstijl. Dit boek is
een handleiding
voor het voeren van
juist dat soort ge-
sprekken.

224 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023922704

Eildert Mulder en Thomas Milo

De omstreden bronnen
van de Islam

De auteurs bieden
in dit boek een ver-
rassend perspectief
voor het onderzoek
naar het ontstaan
van de islam. Ze
willen de discussie
daarover op een in-
tegere manier voe-
ren. De omstreden
bronnen van de
islam is daarmee
een onmisbaar boek
voor iedereen die is
geïnteresseerd in de
geschiedenis van de
islam.

440 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142104

Astrid Hart en Aart Mak

Zielenroerselen en
speldenprikken

Veertig maal een ge-
dicht, een verhaal,
enkele trefwoorden,
wat oude, beproefde
woorden (doorgaans
uit de boeken die
samen de bijbel vor-
men) en een vraag
waarop het ant-
woord niet voor de
hand ligt. Een ge-
bruiksboek om de
maaltijd mee te be-
ginnen of ter onder-
breking van het
werk. Om een verga-
dering mee te ope-
nen of voor ’s
avonds voor het sla-
pengaan.

144 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789021142609

Wilma Hartogsveld

Dagelijks geloven

Dit praktische handboekje reikt gelovigen nieuwe en crea-
tieve mogelijkheden aan om het geloof te verdiepen en het
vorm te geven. Je kunt er direct mee aan de slag in je per-
soonlijke da-
gelijkse leven,
in je gezin, op
je werk en in
de christelijke
gemeenschap.

88 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023924463

James Kennedy

Stad op een berg

Dit boek gaat over
de veranderende pu-
blieke rol van de
protestantse kerken
in Nederland. Wat is
de rol van de kerken
nog in dat publieke
domein? Door wets-
wijzigingen en kerk-
verlating hebben ze
de afgelopen ander-
halve eeuw afstand
moeten nemen van
hun dominante posi-
tie in de samenle-
ving en hun
pretenties moeten
bijstellen.

188 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023921356

Peter Morée

Praag

Er zijn niet veel Eu-
ropese steden waar
zoveel architectuur
en kunst uit de veer-
tiende tot de negen-
tiende eeuw intact
is gebleven als in
Praag.  Deze rijk ge-
ïllustreerde gids kan
als bron van infor-
matie dienen voor
als u meer over
Praag wilt
weten.Met informa-
tie over de Tsjechi-
sche keuken, een
aantal wandelingen
door Praag en en-
kele suggesties voor
dagtrips in de om-
geving van de stad.

176 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021141862

Ben Postma

Inspirerend Rome

Rome heeft veel
waar je niet omheen
kunt, té veel voor
een enkel bezoek.
Dit is een gids voor
de bezoeker die uit
het overdadige buf-
fet een weloverwo-
gen keuze wil
maken.

192 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142487

Chris Doude van Troostwijk

De andere Elzas

In deze reisgids
gaan de schatka-
mers van de Elzas
open. Naast de ge-
schiedenis komt de
spirituele cultuur
van de Elzas – de
Keltische magie, de
joodse rituelen, de
Rijnlandse mystiek –
ter sprake.
De gids biedt mu-
seum- en thema-
wandelingen in
verschillende steden
en leidt langs hyper-
moderne architec-
tuur, romantische
kastelen en mysteri-
euze bedevaartsoor-
den. Een boek vol
anekdotes en praktische reistips.

307 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142579

Paul van der Velde

Boeddhistisch India

Deze uitgebreide
reisgids beschrijft de
belangrijke boed-
dhistische plaatsen
in India en leidt u
verhalenderwijs in in
een wereld die u
versteld zal doen
staan. Veel in spiri-
tualiteit geïnteres-
seerde reizigers uit
het Westen bezoe-
ken in toenemende
mate boeddhistisch
India. Hun reis voert
naar indrukwek-
kende hoogtepunten
van kunst, cultuur
en religie, zoals in
Bodh Gaya, Ajanta,
Ellora, Sarnath en
Varanasi.

328 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142265

Huub Teekens

Inspirerend Amsterdam

Aan de hand van
stadswandelingen
en verdiepende the-
ma’s komt het Am-
sterdam van vroeger
en nu tot leven en
krijgt u inzicht in
wat Amsterdam tot
Amsterdam maakt.
Met zeven uitgezette
wandelingen en een
fietstocht.

224 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142364

Dr. Katharina Kunter

Berlijn

Deze gids is geheel
vanuit geschiedkun-
dig perspectief op-
gesteld en in een
boeiende en bijna
spannende stijl ge-
schreven. Er staat
veel meer in dan in
de doorsnee reisgid-
sen van de stad en
zijn stadswijken en
buurten. Vooral de
gebeurtenissen ge-
durende de laatste
oorlog komen aan
bod met de val van
de muur. De gids is
ruim geïllustreerd
met recente kleuren-
foto's en historische
foto's.

228 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021141985

Piet van Midden

Israël en de Palestijnse
gebieden

Israël en de Pales-
tijnse gebieden is
een reisgids voor
onderweg en thuis.
Een boek dat je op
reis neemt door Is-
raël en de Pales-
tijnse gebieden. Het
biedt een schat aan
informatie voor ie-
dereen die Israël wil
bezoeken. Ook is
het een makkelijk
naslagwerk voor
thuis, om snel iets
te weten te komen
over de beziens-
waardigheden in
deze fascinerende
regio.

192 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142982

Piet van Midden

Jordanië

Jordanië bestaat
grotendeels uit
woestijn, maar het
gedeelte dat voor
bezoekers goed toe-
gankelijk is, heeft
zoveel boeiende ge-
schiedenis dat je
nauwelijks uitgeke-
ken raakt. In deze
reisgids worden ge-
ografische, histori-
sche en politieke
dwarsverbanden
zichtbaar gemaakt.

144 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142005
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          Maar zonder vormen blijkt het geloof 

g           

             

                     

              

             

            

                

                  

                  

               

           Hanna van Dorssen, theoloog 

e       

           

           

 

 

€ 10,00

€7,50
€ 17,90

€12,50

€ 18,00

€12,50
€ 18,90

€12,50
€ 24,90

€17,50
€ 27,50

€15,00

€ 18,90

€10,00
€ 21,50

€12,50
€ 19,90

€17,50
€ 18,00

€15,00


