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Geachte boekhandelaar,
Als u deze catalogus in handen hebt, is het jaar 2020 bijna of zelfs
helemaal voorbij. Een jaar dat in het teken stond van een pandemie.
Corona heeft een enorme impact gehad en heeft het nog. Wat staat
ons nog allemaal te wachten?
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Deze onzekerheid zal u als boekhandelaar zeker niet voorbijgaan.
Toch hopen we dat u terug mag zien op een goed jaar. En dat u met
vertrouwen vooruit mag kijken naar 2021. Wij hebben er in ieder
geval alles aan gedaan om u weer een mooi aanbod te kunnen doen
voor het voorjaar. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om er
enkele titels uit te lichten.
Zo is er Kostbare beloften van Samuel Clarke, een handboek met
Bijbelse toezeggingen gerubriceerd op basis van allerlei situaties
uit het leven. Verder schreef dr. A.J. Kunz Belijden.nu, een boek voor
jongeren over belijdenis doen van je geloof in deze tijd. En dat aan
de hand van de eeuwenoude Apostolische Geloofsbelijdenis. Een
mooi geschenk voor belijdeniscatechisanten!
Vanuit het Engelse taalveld hebben we enkele zeer aansprekende
titels weten te bemachtigen. Een beker koud water van Christine
Farenhorst vertelt het aangrijpende verhaal van een verpleegster
in de Eerste Wereldoorlog. En in Vernieuwd en onveranderd vertelt
Rachel Gilson over haar seksuele geaardheid, die een worsteling
bleef nadat ze tot geloof kwam.
Twee titels die ik hier ook zeker wil noemen, zijn Verwachten –
Verlangens en vragen van aanstaande moeders van Eline ZandeeKranendonk en Mijn vader – Tien miniaturen met persoonlijke herinneringen, van onder meer W. Büdgen, P. Schalk en ds. G. Hoogerland.
Zeer lezenswaardig.

Om de wat oudere jongeren toe te rusten in een onrustige digitale wereld,
schreven drie auteurs het boekje Gezond online - Gedragsverandering volgens de
Yona-methode.
Daarnaast mogen we u enkele nieuwe auteurs presenteren, onder wie Hanneke
Stark met haar debuutroman Ondergaande zon.
Noemenswaardig is Piekfijn voor klein, een vervolg op het eerder uitgebrachte
Piekfijn van Hanna Roubos. Maar nu gericht op kinderen. Een aanrader voor
jonge haarcreatievelingen. En nu we het over kinderen en jongeren hebben:
uiteraard is er voor hen weer het nodige te kiezen. Of het nu om spanning
(Het persalarm), een heerlijk meidenboek (Bruidsjurk op zolder) of om een nieuw
deel in de serie met Jens en Jolien (Raadsels rond de molen) gaat: u vindt het
allemaal terug in deze catalogus.
Dagboeken komt u er uiteraard ook in tegen, waarbij ik u wil wijzen op een
bijzonder exemplaar: Stille tijd voor vrouwen, een Bijbels dagboek aan de hand
van geschriften van C.H. Spurgeon.
Al met al genoeg redenen om snel om te
slaan en ons aanbod voor het voorjaar
van 2021 door te nemen. We wensen u
voor dit nieuwe jaar een goede handel
toe.
Namens het team van De Banier,
Evert Barten

Theologie

Algemeen

Een uitgave waarin de bekende predikant Octavius
Winslow kostbare schatten uitstalt
Octavius Winslow

De juwelen van God

De juwelen van God
De Engelse predikant Octavius Winslow (1808-1878) was een geliefd predikant. De Heere gaf hem veel geestelijk onderwijs. Dat heeft hij heel zijn leven
mogen doorgeven, vanaf de preekstoel en door middel van boeken zoals dit.
Deze uitgave bevat een beschrijving van alle kostbare gaven die de Heere aan
Zijn kinderen geeft. Zoals het geloof, Goddelijke beloften, Christus’ bloed, Zijn
Woord, het gebed en ook hun dood. Uitgangspunt daarbij is Deuteronomium
33:14 in de Engelse vertaling: ‘Kostbare vruchten voortgebracht door de zon.’
Een troostvol boek dat Gods kinderen verder kan leiden op de weg. Met een
voorwoord van ds. D. Heemskerk.

Octavius Winslow

De juwelen
van God

Doelgroep: Theologen, ambtsdragers en gemeenteleden

Octavius Winslow

Eerder verschenen:

De Engelse predikant Octavius
Winslow (1808-1878) is velen tot
zegen geweest. Hij diende enkele
tientallen jaren baptistengemeenten in Amerika en Engeland. De
laatste tien jaren van zijn leven
was hij verbonden aan de anglicaanse Emmanuel Church in het
Zuid-Engelse Brighton. Hij was
een zoon van de bekende Mary
Winslow en gaf haar dagboek en
brieven uit.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Octavius Winslow
Adit verum qui consequam iumque conesene nobit
fugit quo velenemolore omnis deliqui ationsequid
molorep udissim expelignatae corporias

Licht en
schaduw

Sed molo magnimu sanissunt, quibusanda exped
quuntur ra core officiu ntotati oreceat que eium
aut ulpa volentibea pe non corum dus esed quo eat
quaeceatia quis est earum ipsam nus maiorenti cum
earum simpore, con ea di ant alibus.
At ut magnatur si verferum non pore veliquunt es
dolo bere debit que esedi voluptati quia volo cumque ra quat.
Bea quid et autem dolecer feriam, odist fugit, consed
ex et quo eum elibus modic to od eos qui doluptatur
simustion cus molessum aut aut odis experat aturibu
stibuscipiet volese minciam aut officid qui volum
nobis autatis as dior aut lanimod ullume vellam reperehenis adipsumqui ad et odis expelest ut vel

van het geestelijk leven

Octavius Winslow

Belicht vanuit
het leven van Jozef
als onderkoning

Octavius Winslow
9 789087 183660

De volheid van Christus_omslag lichter.indd 7

Het verborgen leven

Octavius Winslow

De volheid
van Christus

Licht en schaduw

Tate omni odi dem. Tiis ut fuga. Ut es consed min
netur molupti atecupt atendis etures simpore ptasped
quis am accabor rorroria conseri quis asperum quat
odicti as venempo restem nam archicita corro tem
harciatur, videlenist, ad ma voluptior aliqui dolorer
ruptatis vollam, nos magnim aborit, corro eicius qui
omnisque net eatum voluptatem accus.
Id ut occumquis nobit dest fugiaepro ma apis que
voluptatus, uta plaut peritatus nulparchic to omnihilibus alicim quid maio dem commolumet volupta
tinieni moditation et lanis excepro qui optaqui qui
dolorum sed quissi odipiciur? Quid moloraust od
magnate simolup taturehenis volum accus dolesed
ut rem quam fuga. Et que consequibus sinctas imust
eaqui consequam quos expla quiatur? Um evenien
dandend andeliti quodips uscium id enimus.
Eptaernatem exeroribus ea cumet remquidebit et
velic tem num doluptatem evenit, voluptat.
Fugiati cus auda commoluptas qui utat vellenimos
idipsam esequist, odi velest ma volorem es as que

Octavius Winslow

Het verborgen leven

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 340 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 22,95
ISBN 978 90 8718 4636
c-NUR 700
Verschijnt maart 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 16,99

Gedenkteken voor het leven
en de vroege dood van mijn zoon
John Whitmore Winslow

3

9 789087 184636

07-11-18 08:57

9 789402 907162

9 789087 183660

3

Theologie

Verzameld werk van een bekend hervormd-gereformeerd
predikant

Algemeen

Ds. L. Kievit

Deze editie is bezorgd en
ingeleid door dr. ir. J. van der
Graaf en ds. H. Westerhout
met medewerking van prof. dr.
W. Balke en dr. M. Verduin.

Op verhoogde toon OP VERHOOGDE

De hervormde predikant Leendert Kievit (1918-1990),
achtereenvolgens predikant in Schoonrewoerd, Putten,
Woerden, opnieuw Putten, Leiden en Gouda, was een
Verzameld
werk
van ds. L. Kievit
(1918-1990)
bekend
predikant in
hervormd-gereformeerde
kring.
Eerbied voor de Schrift en gerichtheid op het hart van
mensen was kenmerkend voor de arbeid van ds. Kievit
in kerk en theologie. In zijn preken en meditaties ligt het
hart
zijn levenswerk.
Wanneer
hij in zijn
prediking
Devan
hervormde
predikant
Leendert
Kievit
(1918-1990), achtereenvolChristus ter sprake bracht in kruis en opstanding was
gens predikant in Schoonrewoerd, Putten, Woerden, opnieuw Putten,
hij hoog gestemd en ging hij op verhoogde toon spreken.
Leidenlegt
en Gouda,
was nalatenschap
een bekendvan
predikant
Daarvan
de geestelijke
deze verbiin hervormd-gereformeerde
divini
minister
in
alle
opzichten
getuigenis
af.
De rijkeop het hart van mensen
kring. Eerbied voor de Schrift en gerichtheid
inhoud wordt ondersteund door een stijl van verwoorwas kenmerkend voor de arbeid van ds. Kievit in kerk en theologie. In zijn
ding die ook vandaag nog zeggingskracht heeft.

TOON

preken en meditaties ligt het hart van zijn levenswerk. Wanneer hij in zijn

Inprediking
dit Verzameld
Werk ister
bijeengebracht
wat eerder
in druken opstanding was hij hoog
Christus
sprake bracht
in kruis
is verschenen en door hemzelf is geautoriseerd. Deze editie
ging hij
opdr.verhoogde
spreken.
isgestemd
bezorgd eneningeleid
door
ir. J. vantoon
der Graaf
en Daarvan legt de geestelijke
ds.nalatenschap
H. Westerhout met
vandivini
prof. dr.
W. Balke in
en alle opzichten getuigenis
vanmedewerking
deze verbi
minister
dr.af.M.De
Verduin.
ERZAMELD
rijke inhoud wordt ondersteund door een stijl van verwoording
die WERK

V

DS. L. KIEVIT
ook vandaag nog zeggingskracht heeft. In dit Verzameld Werk VAN
is bijeengebracht wat eerder in druk is verschenen en door hemzelf is geautoriseerd.
(1918-1990)
Doelgroep: Ambtsdragers, theologen en geïnteresseerde gemeenteleden

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 480 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 49,95
ISBN 978 90 8718 4865
c-NUR 700
Verschijnt maart 2021
9 789087 184865
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OP VERHOOGDE
TOON

VERZAMELD WERK VAN DS. L. KIEVIT (1918-1990)
9 789087 184865

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Christelijke theologie

Kan de traditionele uitleg van de zogeheten ‘bloedtekst’
uit Mattheüs de toets van de Bijbel doorstaan?
Ds. C.P. de Boer

Zijn bl o e d kome over ons

ver
der
en
de
en
euust
ountolk
eft
lk.
de

Theologie

Ds. C.P. de Boer

Zijn bloed kome over ons
Een reflectie op een traditionele tekstuitleg in
de gereformeerde gezindte

Zijn
bloed

kome over ons

De woorden ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!’ (Matth.
27:25) zijn in de loop der eeuwen in christelijke kringen uitgelegd als
een wraakbede. Kort na Jezus’ kruisdood namen de Romeinen Jeruzalem
in, verwoestten de tempel en kruisigden duizenden Joden. Dit vreselijke
gebeuren luidde een tijd vol lijden in, met de Holocaust als voorlopig
dieptepunt. Veel christenen beschouwen deze vreselijke gebeurtenissen
als Gods antwoord op dit gebed van Israël. Het Joodse volk verwierp
toen Gods Messias. Om die reden heeft God Israël verworpen. Hij straft
het Joodse volk. Kan deze uitleg met oude papieren de toets van de
Schrift doorstaan?

C.P. de Boer (1975) studeerde
theologie in Apeldoorn, Utrecht,
Kampen en Semitische Talen
en Culturen in Leiden. Hij is
predikant in de Christelijke
Gereformeerde Kerken en diende
de gemeente te Werkendam
(2003-2010) en te UrkMaranatha (2010-2016) en
dient sinds 2016 Sliedrecht
Beth-El.

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

Ds. C.P. de Boer

Een reflectie op een
traditionele tekstuitleg
in de gereformeerde gezindte

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Uitvoering paperback
Formaat 11,3 x 16,7 cm
Omvang 64 pagina’s
Verkoopprijs € 6,95
ISBN 978 90 8718 4773
c-NUR 700-001
Reeds verschenen
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 4,99

9 789087 184773

5

Theologie

In heldere lijnen schetst Teellinck waar het in het
christelijk geloof om gaat

Praktische theologie

Willem Teellinck
T   

Wat is de Bijbelse leer van het zaligmakend geloof? Kun je zalig worden zonder een godzalig
leven? En hoe zit het met de persoonlijke toeeigening, in de rechtvaardiging én de heiliging?

Toetssteen van
het geloof

Op deze en meer vragen geeft Willem Teellinck
(1579-1629) verrassend heldere antwoorden.
Deze vader van de Nadere Reformatie heeft
Wat is de Bijbelse leerveel
vangeschreven.
het zaligmakend
geloof? Kun je zalig worden
Vaak vormend en pastoraal. De
toetssteen
geloofs,
oorspronkelijke
titel toezonder een godzalig leven?
Endeshoe
zitzoals
het de
met
de persoonlijke
luidt, vormt hierop geen uitzondering.

Doelgroep: Ambtsdragers, ouderen

   
  

Willem Teellinck

In 1620 publiceerde Willem Teellinck, de grondlegger van de Nadere Reformatie in Nederland,
zijn boek over de praktijk van het Heilig Avondmaal
onder de titel Het geestelijk sieraad van Christus’
bruiloftskinderen. Het kreeg in de 17e eeuw grote

L

bekendheid en werd een toonaangevend geschrift
 
voor allen die geestelijke leiding nodig hadden in
   de
juiste omgang met dit door Christus voor Zijn
Kerk ingestelde sacrament.
 C

Het treffende van Teellincks benadering is dat hij
de klem op wat vereist is, harmonieus laat samengaan met een ruime nodiging. Bij alle vermaning
aan het adres van hen die onbekeerlijk blijven,
vergeet hij niet de beschroomde christenen aan
te moedigen. Wanneer zij zich dor, vol zonde en
ellende bevinden, moeten zij ‘aldermeest’ ten
Avondmaal gaan. Christus is er immers op berekend Zich om de allerarmste te bekommeren.
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Willem Teellinck

H  
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Willem Teellinck

Willem Teellinck

Hertaald door C. Bregman

9 789087 181031

H  

Het boekje Liefdesdwang (1620) is een kort traktaat van de nadere reformator Willem Teellinck
(1579-1629). Hij schreef het na een preek over
2 Korinthe 5:14: ‘De liefde van Christus dringt
ons.’ Het boekje beschrijft de liefde van Christus
en de door Hem gewerkte wederliefde in het hart
van Gods kinderen. Deze wederliefde is niet alleen een zaak van het hart, maar wordt ook zichtbaar in het onderhouden van Christus’ instellingen. Het gaat om een innige geloofsomgang met
de Heere én een levenswandel die daarmee overeenkomt. Door het hele boekje heen klinkt de
oproep om te staan naar de liefde van Christus.
Zo komt de dringende vraag op ons af of we werkelijk een christen zijn. Daarom is deze uitgave
hoogst actueel.

L

Dit Troostrijk gesprek heeft ons allen veel te zeggen,
zeker ook voor de praktijk van het christelijke leven.

Willem Teellinck

 

Willem Teellinck

9 789087 184445

Eerder verschenen:
Het Troostrijk gesprek is een levendig geschreven
traktaat door de vader van de Nadere Reformatie
in de Nederlanden, Willem Teellinck (1579-1629).
De twee gesprekspartners zijn Gajus, een gemeentelid, en Jakobus, een godgeleerde. Gajus wil graag
weten hoe hij als een zondig mens kan ontvangen
wat God in het Evangelie beloofd heeft. Jakobus
wijst in zijn antwoord op het geloof in de Heere
Jezus Christus, de Zaligmaker. De kracht van dit geloof, dat God wil schenken, is zó groot dat een mens
zichzelf kwijtraakt en zich werpt op de genade van
God in Christus Jezus. Door dit geloof ontvangt hij
uit Hem het leven, en gaat hij ook leven tot Gods
eer.

Willem Teellinck (1579-1629)
was de vader van de Nadere
Reformatie in de Nederlanden.
Hij heeft grote invloed gehad
op het kerkelijk leven in
Zeeland en daarbuiten.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

9 789087 184445

 

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 9,99

T
  

Willem Teellinck

eigening, in de rechtvaardiging én de heiliging? Op deze en meer vragen
waardevolle werk
was slechts
zeer beperkt
geeft Willem TeellinckDit
(1579-1629)
verrassend
heldere
antwoorden.
te verkrijgen. Deze hertaling brengt daar verDeze vader van de Nadere
Reformatie
geschreven.
andering
in, juist in heeft
een tijdveel
waarin
een helder Vaak vorBijbels
geluid zodes
belangrijk
is. zoals de oorspronkelijke
mend en pastoraal. ‘De
toetssteen
geloofs’,
titel luidt, vormt hierop geen uitzondering. Dit waardevolle werk was
slechts zeer beperkt te verkrijgen. Deze hertaling brengt daar verandering in, juist in een tijd waarin een helder Bijbels geluid zo belangrijk is.

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 4445
c-NUR 700-003
Verschijnt maart 2021

Willem Teellinck

9 789402 907391

9 789087 181031

9 789402 907391

Theologie

Wijze raad voor ouders en opvoeders van een ervaren puritein

Praktische theologie

William Gouge

Opvoeden voor de Heere

William Gouge

Opvoeden voor de Heere
Wat zijn de taken van christelijke ouders? Bovenal met liefde opvoeden
voor Gods aangezicht en veel bidden voor de gekregen kinderen, zo
schrijft de puritein William Gouge (1575-1653). Hij was zelf vader van
dertien kinderen en wist welke verantwoordelijkheid dat met zich meebracht. Naar aanleiding van Efeze 6:4 geeft Gouge in dit boekje praktische raadgevingen aan ouders. Hij waarschuwt voor het geven van teveel
vrijheid, maar maant ook tot voorzichtigheid en het geven van liefde.

William Gouge (1575-1653)
was puriteinse predikant uit
Engeland. Hij was een vooraanstaand lid van de Synode
van Westminster en betrokken bij het opstellen van de
Westminster Confessie. Gouge
was vader van dertien kinderen.

Doelgroep: Ouders, opvoeders, ambtsdragers

William Gouge

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Isaac Ambrosius

Kinderen hebben een zondig hart. Ze zijn in zonden ontvangen en geboren. Hoe moeten ouders
daarmee omgaan? Op die vraag geeft de puriteinse
predikant ds. Arthur Hildersham op een indringende wijze antwoord in dit boekje. Christelijke
ouders krijgen van hem raad hoe ze hun kinderen
moeten opvoeden. Hildersham wekt ouders er in
bewogen woorden toe op alles te doen wat nodig is om hun kinderen bij de Heere te brengen.
Dit boekje is samengesteld uit een aantal preken
over Psalm 51:7 die de predikant in 1627 hield.
Deze uitgave bevat handvatten en troost voor alle
ouders die zich bekommeren om de ziel van hun
kind(eren).

6

9 789402 906714

Wat kan het ouders een verdriet geven als een
zoon of dochter de Heere en Zijn dienst de rug
toekeert. De Engelse predikant Edward Lawrence
(1623-1695) wist daar ook van. Hij schreef een
boekje waarin hij godvrezende ouders vanuit
Spreuken 17:25 raad geeft hoe zij hun kinderen
naar Gods wil kunnen opvoeden. Tegelijk waarschuwt hij afgedwaalde kinderen terug te keren
en te luisteren naar de stem van God.
Een boek vol Bijbelse raadgevingen waarin de
bewogenheid met het zieleheil van kinderen
indringend doorklinkt.

Blijven bidden
voor je kind
6

9 789402 906714

Edward Lawrence

Orde in het gezin

Arthur Hildersham

Isaac Ambrosius

Arthur Hildersham (1563-1632) was een Engelse
puritein die studeerde aan het Christ’s College te
Cambridge. Hij was later predikant van de
St. Helen’s Church in Ashby-de-la-Zouch in
Midden-Engeland.

Arthur Hildersham

Opvoeden in Godsvreze

In dit geschenkboekje, Ur am evere pa as endae.
Reperuntur?
Et endis pligenis aceperae molupta tiunte sa sit la
nullate consed mosamus de sinti am sincips untotatur sum repudae pratiasped qui nest quataestem nulluptur, simusandam ulpariorum et volorep
ernamus ne sinus etur?
Nam rest et odit iumque plaborest, cone nes adit
omnim que viduciae venti ulpa audis maiorer
ferovid uciaeperrunt aut et, quat ilist occus il int
odipsandebis dunt.
Emquias volorib erferibus consequia volorep editatur atur sequo to tecaes acid ma consequat ut et
exerrum inulpa sinctat.
Rume pari volorem quamusdam utem escim la peratectiis sequi occupta quidus doluptaque vitam,
con pratia voluptatem sit ipsum, que nia qui verio

Blijven bidden voor je kind
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Eerder verschenen:
Orde in het gezin

Opvoeden voor
de Heere

9 789087 181819

Edward Lawrence

Opvoeden
in Godsvreze

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 136 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 4742
c-NUR 700-003
Verschijnt mei 2021
9 789087 184742
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Theologie

Preken voor speciale momenten in het kerkelijk leven

Preken

Diverse predikanten Gereformeerde Gemeenten
In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt

dit jaar de 72e jaargang. De uitgave is bedoeld als
72e jaargang

handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel
geschikt voor persoonlijk gebruik.

Aan dit deel van deze bekende prekenserie werken mee:
Onderstaande predikanten
van de Gereformeerde
Ds. G.J. van Aalst
Hebreeën 10:12,13	
Tussen Hemelvaart en
Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:
Pinksteren
Ds. H.J. Agteresch
Filippenzen
3:7,8
Ds. G.J. van Aalst
Hebreeën 10:12,13
Tussen Hemelvaart
en Pinksteren
Ds. J. Driessen
Lukas 24:50,51
Hemelvaart
Ds. W. HarinckDs. H.J. Agteresch
Lukas 2:12Filippenzen 3:7,8
Kerstpreek
Ds. J. Driessen
Lukas 24:50,51
Hemelvaart
Ds. A.B. van der
4:16 2:12
Ds. Heiden
W. Harinck Hebreeën Lukas
Kerstpreek
Ds. A.B. van derOpenbaring
Heiden Hebreeën
Ds. J.B. Huisman
22:17 4:16 Na Pinksteren
Ds. J.B. Huisman
Openbaring 22:17
Na Pinksteren
Ds. A.T. Huijser
1 Koningen
2:28,29
Ds. A.T. Huijser
1 Koningen 2:28,29
Ds. S.W. JanseDs. S.W. Janse Johannes 19:26,27
Lijdenspreek
Johannes 19:26,27
Lijdenspreek
Korinthe 15:7aPaaspreek
Paaspreek
Ds. B. Labee Ds. B. Labee 1 Korinthe1 15:7a
2 Kronieken 34:3,15
Herdenking
Ds. P. Mulder Ds. P. Mulder 2 Kronieken
34:3,15 Herdenking
Hervorming
Hervorming
Ds. A. Schot Ds. A. Schot Mattheüs 12:31,32
Lastering
Heilige Geest
Mattheüs 12:31,32
Lastering
Heilige Geest
Ds. A. Schreuder
2 Koningen 4:8-17
2 Koningen 4:8-17

72e JA A RGA NG

Ds. A. Schreuder

Doelgroep: Ambstdragers en gemeenteleden

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 184 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 4469
c-NUR 700-016
Verschijnt januari 2021
9 789087 184469
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Uit den schat des Woords

Uit den schat des Woords

9 789087 184469

Uit den schat
des
Woords
72e JA A RGA NG

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Theologie

Handboek met alle beloften uit de Bijbel gerubriceerd op verschillende
situaties van het leven

Bijbelse handboeken

Samuel Clarke

Kostbare beloften

Kostbare

Kostbare beloften

Samuel Clarke (1684-1759)
was een Engelse nonconformistische (protestantschristelijke) predikant.

Handboek met toezeggingen uit de Bijbel

beloften

‘Ik heb een boek in handen dat me erg dierbaar is. Het is mijn schatkamer. Voor mij is het naast de Bijbel het meest waardevolle boek.
Het zijn de Bijbelbeloften van Samuel Clarke. Omdat de beloften hier
allemaal onder verschillende categorieën zijn geplaatst, kan ik, als ik een
beproeving of een probleem heb, meteen de belofte vinden die ik wil.’
Dat zei de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon over
het werk van Samuel Clarke (1684-1759), dat nu voor het eerst in het
Nederlands is vertaald. Clarke gaf met zijn boek de mogelijkheid om op
een eenvoudige manier een Bijbelbelofte te vinden passend bij de situatie waarin een gelovige verkeert. Dit handboek is aanbevelingswaardig
voor eenieder die op zoek is naar een behulpzame gids in wat de Bijbel
leert over Gods beloften aan Zijn kinderen. Waarbij Clarke ook opmerkt
dat deze bundel niet bedoeld is om de Bijbel te vervangen.

Handboek met
toezeggingen uit
de Bijbel

Samuel Clarke

Doelgroep: Ambtsdragers, jeugdverenigingsleiders, gemeenteleden

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 4421
c-NUR 702
Verschijnt april 2021

Samuel Clarke

421

02-11-20 14:35

9 789087 184421
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Theologie

Derde deel in een nieuwe serie geschikt voor Bijbelstudie,
persoonlijk of in groepsverband

Bijbelstudie

V

Ds. C.P. de Boer

DE BIJBEL UITGELEGD
DE BIJBEL UITGELEGD

Psalmen
Psalm 107-119

Doelgroep: Gemeenteleden,
verenigingsleiders, ambtsdragers,
9 789087 183592
persoonlijk gebruik

Ds. C.P. de Boer

Eerder verschenen:

1
V

Psalmen

In Psalmen wordt elke psalm beknopt uitgelegd. Tekst volgt.
De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich – alleen
of met anderen – wil verdiepen in de rijke wereld van de psalmen;
om zo samen met Israël door psalmen de Heere te loven, te danken
of tot Hem te bidden.
Ds. C.P. de Boer is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Psalmen 135 -150

Psalm 120-134

DE BIJBEL UITGELEGD
DE BIJBEL UITGELEGD

Psalmen 120-134

In Psalmen wordt elke psalm beknopt uitgelegd. In dit deel komen de
liederen Hammaäloth aan bod. Deze bundel beslaat Psalm 120-134.
De uitleg bestaat uit een korte omschrijving van de kern van de psalm, de
plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang met andere psalmen.
Verder geeft de auteur een uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische
bespreking van belangrijke thema’s in de psalm. Bij elke psalm wordt de
vraag behandeld hoe deze psalm zich tot de rest van het Oude Testament
en tot het Nieuwe Testament verhoudt. Elk hoofdstuk sluit af met een
aantal vragen.
De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich – alleen of met
anderen – wil verdiepen in de rijke wereld van Psalmen; om zo samen met
Israël door Psalmen de HEERE te loven, te danken of tot Hem te bidden.

Psalmen
Psalm 135 -150

Ds. C.P. de Boer is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

9 789087 182472

Psalmen uitgelegd_omslag.indd 1

Ds. C.P. de Boer

Ds. C.P. de Boer

9 789087 183592
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V

DE BIJBEL UITGELEGD
DE BIJBEL UITGELEGD

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,49

Psalm 107-119

Ds. C.P. de Boer

Bijbels-theologische bespreking van belangrijke thema’s in de psalm. Hij
Ds. C.P.
de Boer
is predikant
in de Christelijke
Gereformeerde
Kerken.
behandelt bij elke psalm de
vraag
hoe
deze zich
tot de rest
van het
Oude
Testament en tot het Nieuwe Testament verhoudt. Elk hoofdstuk sluit
af met een aantal vragen. De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich – alleen of met anderen – wil verdiepen in de rijke wereld
van de Psalmen; om zo samen met Israël door Psalmen de Heere te loven,
te danken of tot Hem te bidden.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 3592
Psalmen uitgelegd 3_omslag def.indd
c-NUR 702-030
Verschijnt mei 2021

Psalmen

Psalmen 107-119

In Psalmen wordt elke psalm beknopt uitgelegd. In dit deel komen
Psalm 107-119 aan bod. De uitleg bestaat uit een korte omschrijving
van de kern, de plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang
metuitgelegd
andere psalmen.
Deel 3 in de serie De Bijbel
Verder geeft de auteur een uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische bespreking van belangrijke thema’s in de psalm. Hij behandelt
bij elke psalm de vraag hoe deze zich tot de rest van het Oude TesIn ‘Psalmen’ wordt elke psalm
beknopt uitgelegd. In dit deel komen
tament en tot het Nieuwe Testament verhoudt. Elk hoofdstuk sluit
Psalm 107-119 aan bod. De
uitleg
bestaat
af met een aantal
vragen.uit een korte omschrijving
De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich – alleen
van de kern, de plaats in het
Bijbelboek Psalmen en de samenhang met
of met anderen – wil verdiepen in de rijke wereld van de Psalmen;
om zo samen
met Israël
door
Psalmen de Heere
te loven,
te danken
andere psalmen. Verder geeft
de auteur
een
uitgebreide
uitleg,
een
of tot Hem te bidden.

C.P. de Boer (1975) studeerde
theologie in Apeldoorn, Utrecht,
Kampen en Semitische Talen
en Culturen in Leiden. Hij is
predikant in de Christelijke
Gereformeerde Kerken en diende
de gemeente te Werkendam
(2003-2010) en te UrkMaranatha (2010-2016) en
dient sinds 2016 Sliedrecht
Beth-El.

Ds. C.P. de Boer
9 789087 182670

Psalmen uitgelegd_omslag.indd 1

22-05-19 16:27

9 789087 182472

Ds. C.P. de Boer

05-11-19 10:57

9 789087 182670

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

en
ilde
e-

Prachtig overzicht van Luthers leven en zijn tijd

Reformatie

Dr. Harm Veldman

Martin Luther 1483-1546

we
ze
er
g.
ze
ht
in

Theologie
Kerkgeschiedenis

Martin Luther 1483-1546

Dr. Harm Veldman

Kroniek van Luthers leven en werk in de context
van zijn tijd
De reformator Martin Luther leefde in een roerige tijd, vol
nieuwe ontwikkelingen in kerk, politiek, wetenschap en economie. Deze kroniek plaatst Luther in het midden van al deze
gebeurtenissen.
Per jaar geeft de auteur weer wat er plaatsvond in kerk en
samenleving. Soms citeert hij authentieke beschrijvingen.
Daarnaast geeft deze kroniek korte biografische gegevens
weer. Dit unieke overzicht richt zich op iedereen die interesse
heeft voor de tijd van de Reformatie in het algemeen en
voor Luther in het bijzonder. Woord vooraf van prof. dr.
H.J. Selderhuis. In samenwerking met Refo500.

Dr. Harm Veldman

M
artin
Luther

1483-1546

Kroniek van Luthers leven
en werk in de context
van zijn tijd

Doelgroep: Theologen, ambtsdragers,
docenten en leerkrachten, liefhebbers van
de (kerk)geschiedenis

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

15-10-20 14:48

Dr. Harm Veldman (1942) was
docent geschiedenis. Hij schreef
een serie lesboeken over de (kerk)
geschiedenis en publiceerde
verschillende boeken en artikelen over de Reformatie. In 2009
promoveerde hij op een levensbeschrijving van de Hendrik de Cock,
de eerste afgescheiden predikant.

Full colour
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,95
ISBN 978 90 8718 4605
c-NUR 704-040
Verschijnt mei 2021

9 789087 184605
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Kerkgeschiedenis

1700-heden

Antwoord op alle vragen over ons veelgebruikte psalmboek

Dr. Jaco van der Knijff

Ons psalmboek

Achtergronden en gebruik van het kerkboek van 1773

Doelgroep: Theologen, ambtsdragers, gemeenteleden en
geïnteresseerden in kerkgeschiedenis

Achtergronden en gebruik
van het kerkboek van 1773

9 789087 184629

Eerder verschenen:
Wél psalmen in de eredienst, geen gezangen. Dat is
sinds de zestiende eeuw in de calvinistische traditie
in Nederland de gangbare visie op het kerklied. Psalmen komen uit de Bijbel en hebben daarom goddelijk
gezag. Gezangen daarentegen zijn meestal vrije liederen en kunnen dus ketterijen bevatten. Die moeten
daarom geweerd worden uit de eredienst. Het is een
gulden regel die nog altijd van kracht is bij orthodoxe
gereformeerden in ons land.
Toch kennen ook de Nederlandse calvinisten een
gezangentraditie. Sinds de Staatsberijming van 1773
hebben zij in hun psalmboek een collectie van twaalf
‘Eenige Gezangen’. En die collectie gaat op haar beurt
weer terug op de reeks lofzangen die sinds 1566 in
het psalmboek van Petrus Dathenus staat.

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 8,99

In deze studie wordt beschreven hoe deze collectie
‘Eenige Gezangen’ in een periode van ruim 200 jaar
ontstaat. Daarnaast staat de vraag centraal waarom
déze gezangen voor orthodoxe gereformeerden wel
acceptabel zijn, terwijl alle overige gezangen worden
afgewezen. Gaat het hier misschien om ‘heilige gezangen’?

9 789087 184629
Heilige gezangen_omslag.indd 3

Jaco van der Knijff

Jaco van der Knijff (1976) uit Apeldoorn studeerde
theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Rijksuniversiteit Groningen (kerkmuziek). Hij is bij het Reformatorisch Dagblad werkzaam als muziekredacteur.

12

Ons psalmboek

Heilige gezangen

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90Ons8718
4629
Psalmboek.indd
1
c-NUR 704-045
Verschijnt maart 2021

Dr. Jaco van der Knijff (1976)
studeerde theologie aan de
Theologische Universiteit
Apeldoorn (TUA) en de
Rijksuniversiteit Groningen
(kerkmuziek). Hij promoveerde
in 2018 in Groningen op het
proefschrift ‘Heilige gezangen’,
waarin hij de herkomst van
de ‘Eenige Gezangen’ in de
berijming van 1773 beschreef.
Hij is werkzaam als muziekredacteur bij het Reformatorisch
Dagblad en als docent liturgiek
aan de TUA.

Dr. Jaco van der Knijff

Dr. Jaco van der Knijff

kregen Psalm 36 en 68 dezelfde melodie? Wat betekenen de
Dr. Jaco van der Knijff (1976) studeerde theologie aan
aanduidingen Dorisch,
Phrygisch en Mixolydisch boven de
de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de
Rijksuniversiteit
GroningenGezangen’
(kerkmuziek). Hij
promoveerde Welke
melodie? Waar komen
de ‘Eenige
vandaan?
in 2018 in Groningen op het proefschrift Heilige gezangen,
functie hebben dewaarin
christelijke
gebeden
en
formulieren?
hij de herkomst van de ‘Eenige Gezangen’ in de berij- En
ming van 1773achterin
beschreef. Hij een
is werkzaam
als muziekredac- Op deze
waarom staat er helemaal
Ziekentroost?
teur bij het Reformatorisch Dagblad en als docent liturgiek
en andere vragenaan
gaat
deze uitgave in. Uitgangspunt is het
de TUA.
psalmboek met de berijming van 1773. Maar ook het kerkboek
met de berijming van Datheen uit 1566 komt aan de orde.

Ons psalmboek

Wie door zijn psalmboekje bladert, komt allerlei dingen
tegen die vragen oproepen. Waarom eindigen sommige
psalmen met een half versje? Waarom heeft Psalm 18 een
voorzang? Waarom kregen de Psalmen 36 en 68 dezelfde
melodie? Wat betekenen de aanduidingen dorisch, phrygisch en mixolydisch boven de melodie? Waar komen de
‘Eenige Gezangen’ vandaan? Welke functie hebben de
christelijke gebeden en formulieren? En waarom staat
er helemaal achterin
een Ziekentroost?
Wie door zijn psalmboekje
bladert,
komt allerlei dingen tegen
Op deze en andere vragen gaat dit boekje in. Uitgangspunt
die vragen oproepen.
Waarom
psalmen
met
is het psalmboek
meteindigen
de berijmingsommige
van 1773. Maar
ook
het kerkboek met de berijming van Datheen uit 1566
een half versje? Waarom
heeft Psalm 18 een voorzang? Waarom
komt aan de orde.

20-10-20 10:43

Jaco van der Knijff

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Heilige
gezangen
Herkomst, ontwikkeling en receptie
van de lofzangen in het psalmboek van
Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in
de Staatsberijming van 1773

15-12-17 14:24

Leven als christen

Praktisch en bezinnend boek voor jongeren over gezonde omgang
met smartphone

Geloofsopbouw

Gezond online

A.S. Middelkoop
L. van der Tang
J.W.J. Treur

A.S. Middelkoop, L. van der Tang,
J.W.J. Treur

Gezond online
Gedragsverandering volgens de Yona-methode

Gezond
online

A.S. Middelkoop e.a.

Gedragsverandering
volgens de
Yona-methode

12-11-20 08:35

In een wereld vol schermen valt het niet mee om onlinetijd
in de hand te houden. Velen zwerven verder en langer online
rond, dan ze zelf eigenlijk willen. Vandaar dat er wereldwijd
een tegenbeweging gaande is; het zogenaamde digitaal
minimalisme. Een aanpak die zich richt op persoonlijke
gedragsverandering. Christenen staan als vreemdeling in de
wereld. Dit heeft invloed op het offline leven, maar ook op
onlinegedrag. Een gezonde balans tussen de offline en online
werkelijkheid is nodig. Door het beïnvloeden van gedragsgewoonten kun je een gezonde online lifestyle aanleren. In
diverse stappen word je in deze uitgave bij de hand genomen.
Zodat het verlangen naar verandering leidt tot het erkennen van gedragsverslaving. Met als doel: gewoontegedrag
doorbreken en gezond gedrag aanleren. Gedragsverandering
is een middel, maar geen doel in zichzelf. Vandaar dat je als
lezer in de spiegel van de Bijbel blikt. Levend
op Gods wereld, vormt Hij het richtpunt van
ons leven. Zowel offline als online. Dat heeft
gevolgen, zoals blijkt in deze uitgave van de
Yona Foundation.
Doelgroep: Jongeren, ouders, opvoeders,
ambtsdragers

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

A.S. Middelkoop (1986)
is kandidaat binnen de
Hersteld Hervormde Kerk en
programmamanager bij Yona.
L. van der Tang (1965) is
ondernemer en bestuurslid
van Yona, een community van
jongeren voor jongeren gericht
op gezond smartphonegebruik.
J.W.J. Treur MA (1984)
studeerde theologie. Hij is
docent Godsdienst.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 4698
c-NUR 707-001
Verschijnt februari 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,99

9 789087 184698
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Geloofsopbouw jongeren Een bezinnend boek voor jongeren over belijdenis doen

Leven als christen

Dr. A.J. Kunz
Dit boekje is geschreven vanuit de overtuiging dat de belijdenis van de eerste christenen jou kan helpen om vandaag in
God te geloven. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis (ook wel de Twaalf Artikelen genoemd) komt de kern
van het christelijk geloof aan bod. Toch is dit boekje meer
Dit boekje is dan
geschreven
overtuiging
datis immers
de be- voor jou
een uitleg vanuit
van die de
oude
belijdenis. Het
geschreven,
een jongerejou
diekan
leefthelpen
in de 21ste
eeuw. Vandaar
lijdenis van de
eerste christenen
om vande titel van dit boek: Belijden.nu. Wie luistert naar die oude
daag in God te geloven. Aan de hand van de Apostolische
belijdenis, doet een prachtige ontdekking. De belijdenis van
Geloofsbelijdenis
(ook wel de Twaalf Artikelen genoemd)
christenen van twintig eeuwen geleden helpt je om vandaag
komt de kernJezus
van te
hetvolgen.
christelijk geloof aan bod. Toch is dit

boekje meer dan een uitleg van die oude belijdenis. Het is
Elk hoofdstuk begint met een actuele vraag en eindigt met
immers voor jou geschreven, een jongere die leeft in de 21ste
drie gespreksvragen, voor hoofd, hart en handen.
eeuw. Vandaar de titel van dit boek: Belijden.nu. Wie luistert
naar die oudeDr.belijdenis,
een predikant
prachtigeenontdekking.
De bij
A.J. Kunz isdoet
hervormd
docent-onderzoeker
Driestar
educatief
te
Gouda.
belijdenis van christenen van twintig eeuwen geleden helpt
je om vandaag Jezus te volgen. Elk hoofdstuk begint met een
actuele vraag en eindigt met drie gespreksvragen, voor hoofd,
hart en handen.

Dr. A.J. Kunz

Doelgroep: Jongeren, ouders, opvoeders, ambtsdragers

De flaptekst volgt.

Driestarreeks
voor opvoeding en onderwijs

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,99

9 789087 184681

Dr. A.J. Kunz en drs. H. Vermeulen

Dr. A.J. Kunz

Dr. A.J. Kunz (1970) is hervormd predikant en als docent
en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief te
Gouda. Drs. H. Vermeulen (19??) is als studieleider en
onderwijsadviseur verbonden aan Driestar Educatief te
Gouda.

Voor Anker

Dichtbij Dordt

De meeste christelijke scholen verwijzen in hun statuten
naar de belijdenisgeschriften. Als je leraar bent, word je
geacht deze te onderschrijven. Maar hoe functioneren
de belijdenisgeschriften in de dagelijkse praktijk van het
onderwijs? Hoe kunnen ze ons vandaag helpen om christelijk onderwijs gestalte te geven? In Voor Anker geeft
dr. A.J. Kunz een uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), gericht op de beroepspraktijk van docenten in het christelijk onderwijs. Hierbij komt niet alleen de
definitieve tekst van de belijdenis uit 1618/1619 naar
voren, maar maakt hij ook gebruik van de eerste editie
uit 1561. Hierdoor komt de NGB op een verrassende
manier tot klinken. Het boek is bedoeld voor christelijke
leraren, maar ook voor iedereen die wil nadenken over
leven bij de belijdenis in onze tijd.

Eerder verschenen:
Voor Anker

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 4681
c-NUR 707-004
Verschijnt maart 2021

Dordt dichtbij
De Dordtse Leerregels in de school

De betekenis van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis voor leraren

Dr. A.J. Kunz (1970) is hervormd predikant en als docent
en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief te
Gouda.

Driestarreeks
voor opvoeding en onderwijs
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2710-Voor Anker-omslag.indd 1

Dr. A.J. Kunz en drs. H. Vermeulen

Dr. A.J. Kunz

9 789087 184681

Dordt dichterbij_omslag.indd 1

Driestarreeks
voor opvoeding en onderwijs

9 789087 181215

10-11-16 13:04

21-06-18 14:49

9 789087 181215

.nu

belijden

belijden.nu

Belijden.nu

Dr. A.J. Kunz

Dr. A.J. Kunz is hervormd
predikant en als docent en
onderzoeker verbonden aan
Driestar educatief te Gouda.
In 2013 promoveerde hij
aan de Universiteit Leiden
op de uitleg van artikel
2 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Dagboek & Overdenking

Mooi Bijbels dagboek met praktische lessen

Vrouwen

C.H. Spurgeon

Stille tijd voor vrouwen
Elke dag even stil zijn met de Schrift ... Daarbij is dit Bijbelse
dagboek dat is samengesteld uit de werken van de bekende
predikant C.H. Spurgeon (1834-1892) een goede hulp. Hij
had de gave om de boodschap van Gods Woord heel dichtbij
te brengen. In dit dagboek blijkt dat uit het leven van alleenstaanden, echtgenotes, vrouwen zonder kinderen, moeders,
weduwen, zieke vrouwen, enzovoort. Het betreft vrouwen uit
de Bijbel én ontmoetingen in het pastoraat. Vrouwen die dit
dagboek ter hand nemen zullen zichzelf in de vele ‘nadenkmomentjes’ zeker herkennen. Dit boek is heel geschikt als
Moederdagcadeau.
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

C.H. Spurgeon

Stille
tijd
voor
vrouwen

C.H. Spurgeon

Stille tijd
voor vrouwen

Charles Haddon Spurgeon
(1834-1892) wordt als
een van de meest bekende predikers ter wereld
beschouwd. Hij wordt wel
de ‘prins der predikers’
genoemd.

Doelgroep: Vrouwen

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Bijbels
dagboek

Eerder verschenen:

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Vrouwen uit de Bijbel

Bijbels dagboek

In Vrouwen uit de Bijbel maken we kennis met
bekende en onbekende vrouwen uit het Oude en
Nieuwe Testament. Allerlei levensomstandigheden en
karaktertrekken van vrouwen komen aan de orde.
De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van
de Bijbelverklaringen van Matthew Henry. Treffend is
de pastorale toon waarop de Engelse predikant het
leven van vrouwen dichterbij brengt.
Het dagboek is zodanig ingedeeld dat per 1 januari
en rond moederdag een begin gemaakt kan worden
(zie voorwoord). Er is rekening gehouden met
de orde van het kerkelijk jaar.

M at t h e w H e n r y

Vrouwen
uit de Bijbel

Mat thew Henr y

9 789087 184612

B IJ B EL S DAG BOEK
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Uitvoering gebonden
Formaat 11,3 x 18,5 cm
Omvang ca. 376 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 4612
c-NUR 707-020
Verschijnt april 2021

18-1-2013 14:23:43

15

Vertrouwd dagboek bij de Statenvertaling

Diverse predikanten

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de

Dagboekkalender 2022
de Banier

Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van
een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen

De Banier Dagboekkalender is een dagboek
bij de Statenvertaling.
Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiDeeen
‘Banier
Dagboekkalender’
is een
dagboek bij de
ding van
Bijbelgedeelte.
Daarnaast
wordt
een te Statenvertaling.
lezen Schriftgedeelte
zingen
Voor en
elketedag
is er een meditatie naar aanpsalm opgegeven.
dagboek
leiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen
Verder staan er in dit dagboek diverse kortere
k
alender
Schriftgedeelte
en langere
verhalen. en een te zingen psalm opgegeven. Verder
dit dagboek
kortere
Per dagstaan
vindter
u in
bovendien
alle diverse
gegevens
over en langere verhalen,
de datum
met
de
zonen
maanstanden.
gedichten en citaten. Per dag vindt u bovendien de gegevens

Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de
datum met de zon- en maanstanden.

grote letter

meditaties.

v

de Banier
dagboek
kalender

9 789087 184582
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9 789087 184599

2022

9 789087 184599

de Banier
dagboek

Kleine letter:
Grote letter:
9 789087 184582
Uitvoering gebonden
Uitvoering paperback
Formaat 10 x 14,4 cm
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 736 pagina’s
Omvang ca. 384 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 4582
ISBN 978 90 8718 4599
c-NUR 707-022
c-NUR 707-022
Verschijnt juni 2021
Verschijnt juni 2021

2022

Deze uitvoering is in grote letter en bevat uitsluitend

2022

v

dagboek
kalender

Schriftgedeelte en te zingen psalm opgegeven.

over de datum met de zon- en maanstanden. Het bevat bijdragen van predikanten uit diverse kerkgenootschappen.
Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren en ouderen

de Banier

Statenvertaling.

letter

Dagboek kerkelijk jaar

grote

Dagboeken

kalender

2022

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

49 overdenkingen voor de lijdenstijd

Pasen

Dagboek & Overdenking

Isaac da Costa
Eeuwig roemen in het kruis Isaäc da Costa

ie
en
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Eeuwig roemen in het kruis
In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om
tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het
bitter lijden en sterven van Christus. Isaäc da Costa, een Jood die zich in
1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in zijn Bijbellezingen
een originele Bijbeluitleg nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen
samengesteld. ‘Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daartoe was Zijn leven op aarde niet genoeg. Hij moest ook lijden,
sterven, weer opstaan en ten hemel varen. Onze zonden konden niet van
ons weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods gerechtigheid.
Christus moest onze zonden voor Zijn rekening nemen, en dat deed Hij!
Uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde tot
de laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader. Christus is de Borg
geworden van het eeuwige verbond der genade. “Waarlijk, Hij heeft onze
krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen”.’
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Isaäc
da Costa

Eeuwig
roemen in
het kruis
49 overdenkingen
voor de lijdensweken

Isaac da Costa (1798-1860)
was dichter en theoloog.
Hij behoorde tot de kring
van het Reveil. Op betrekkelijk jonge leeftijd bekeerde
deze Jood zich tot het
christelijke geloof.

Doelgroep: Jongeren en ouderen

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften
Eerder verschenen:

49 overdenkingen
voor de lijdensweken

Op weg
naar
Golgotha

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

49 overdenkingen
voor de lijdensweken

Het voornaamste in het lijden van Christus is dat
men overdenkt dat Hij geleden heeft in gehoorzaamheid aan Zijn hemelse Vader tot ons nut, én dat opdat de Schrift vervuld zou worden. Christus heeft
gezegd tegen Zijn discipelen: ‘Zie, wij gaan op naar
Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan de
Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.’
Dát verdient onze aandacht! Want dat zal niet alleen
de grootte van de verlossing, de grootte van de betaling en de diepte van het lijden ontdekken, maar het
ontdekt ook het hart, de genegenheid en de wil van
de Heere Jezus Christus voor ons. Het zal ons doen
beseffen met hoeveel liefde Hij Zichzelf voor ons gaf.
Dat zal een wederliefde verwekken, zowel tot Hem
Die zoveel voor ons geleden heeft als tot de hemelse
Vader Die Hem dit opgelegd en bevolen heeft.

Joh.
Calvijn

’t Is al
voor mij
geschied

De overdenkingen zijn samengesteld door
J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten
geschriften van Dr. Maarten Luther.

Maarten Luther

49 overdenkingen
voor de lijdensweken

Laat mij toch nooit vergeten
Die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
’t Is al voor mij geschied!

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die
gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven
lijdensweken elke dag een moment stil te staan
bij het bitter lijden en sterven van Christus.
Luther heeft daarover in zijn werken een schat
aan evenwichtig, Bijbels onderwijs nagelaten!

Belaân met smart en hoon

Liefgehad
tot het
einde

De 49 overdenkingen over het lijden en sterven
van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke
dag een moment stil te staan bij deze Man van
smarten.

C.H.
Spurgeon

Joh. Calvijn

Voor
ons
geslacht

De overdenkingen zijn samengesteld door
J. Kranendonk-Gijssen

Christus heeft niet alleen Zijn lichaam opgeofferd
om ons met God te verzoenen, maar Hij heeft ook
in Zijn ziel de smarten gedragen die wij hebben verdiend. Zo is Hij in waarheid de Man van smarten geworden, van Wie Jesaja heeft geprofeteerd: ‘Hij
was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een
Man van smarten en verzocht in krankheid …’
(Joh. Calvijn)

’t Is al voor mij geschied

49 overdenkingen
voor de lijdensweken

Dr. H.F.
Kohlbrugge

De overdenkingen zijn samengesteld door
J. Kranendonk-Gijssen

C.H. Spurgeon

De meditaties zijn samengesteld door
J. Kranendonk-Gijssen
aan de hand van de Bijbelverklaringen
van Matthew Henry.

Matthew
Henry

Op weg naar Golgotha

Voor
al mijn
zonden

Et quas modi rest vellendi autet et faccus quistrum que voluptur aut eum enihica boriassit
fuga. Evenita nonet lignatur alibusdam volestiasit oditi nonsed eos qui untet et facernatem
qui beatibus eratatem et ma volo dit alia nis sit,
sapeditatas diciatestota voloreh enecestin non
nobis nonecum nonecta temporem re dollanis
niet que voloreic te dolut am ad quis earum
quiatiis ipsam estectusa pra expersp eligend ignitis sinitatet eum am si am lab ipid ut omnimus
aut aut iumque ni con nulparciatia dolupti tem
doluptat perspisit, num del et plam in non eost,
cum faccus eat

Dr. H.F. Kohlbrugge

J.C. Ryle

Dit boek bevat 49 overdenkingen die betrekking hebben op het lijden en sterven van de
Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om
tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en
sterven én de noodzaak daarvan. Maar ook hoe
Hij de Zijnen heeft liefgehad tot het einde toe!
Uit de vele nagelaten werken van Dr. H.F.
Kohlbrugge is een selectie gemaakt.

Liefgehad tot het einde

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden
en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een
mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het
Paaslam Dat werd geslacht.
In de eerste vijf meditaties komt de profetie van
de lijdende Knecht aan de orde, aan de hand
van Jesaja 53.
Vervolgens wordt naar aanleiding van het evangelie van Mattheüs stilgestaan bij de vier lijdensaankondigingen, waarna stap voor stap het
lijden van Christus wordt gevolgd tot en met
Zijn begrafenis.

Matthew Henry

or al mij zonden-omslag.indd 1

Christus had een helder besef van de bitterheid van
het lijden dat Hij moest ondergaan, maar Hij was volkomen gewillig Zich daaraan te onderwerpen. En
dat … tot onze verlossing en zaligheid!
(Matthew Henry)

Voor ons geslacht

De meditaties zijn samengesteld aan de hand
van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van
Johannes.

J.C. Ryle

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden
en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een
mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken
elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam
Dat werd geslacht.
In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen
Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd
aan de orde (Joh. 13 en 14).
In week 3 tot en met 7 wordt nagedacht over
Christus lijden vanaf het moment dat Hij naar
Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis
(Joh. 18 en 19).

Voor al mijn zonden

Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als
we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden
leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.
(J.C. Ryle)

Maarten
Luther

Belaân
met smart
en hoon

9 789087 184414

49 overdenkingen
voor de lijdensweken

49 overdenkingen
voor de lijdensweken

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 104 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 4414
c-NUR 707-091
Verschijnt februari 2021
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Theologie

Boeiende studie over hoe in verschillende
kerken is omgegaan met Comries gedachtegoed

Algemeen

D. Baarssen

Sporen van Comries
rechtvaardigingsleer

Sporen van Comries rechtvaardigingsleer

Alexander Comrie (1706-1774) was een geliefd predikant in de gereformeerde
traditie. De sporen van zijn theologie zijn tot de dag van vandaag zichtbaar. Als
het over de invloed van Comrie gaat, wordt tegenwoordig al snel aan een bepaald kerkgenootschap gedacht. Echter, zijn invloed reikte verder.
Deze studie brengt in kaart hoe Comries theologische inzichten in de vorige
eeuw werden ontvangen in de verschillende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond) en de Gereformeerde Gemeenten
Een onderzoek
(in Nederland). naar de receptie van de rechtvaardigings
Abraham Kuyper Comrie
(1837-1920) als(1706-1774)
Gerrit Hendrik Kersten in
(1882-1948)
beleer vanZowel
Alexander
de gerefor
riepen zich bijvoorbeeld op Comries rechtvaardigingsleer, maar de uitwerking
meerdedaarvan
gezindte
in Nederland
op hun theologie
verschilde nogal. in de twintigste eeuw
Comries theologie ontving naast waardering ook kritiek. Critici vroegen zich bijvoorbeeld af of zijn theologische constructies wel Bijbels waren, alsook of het
sterke accent op de eeuwigheid terecht was. Deze studie geeft inzicht in de maAlexandernierComrie
(1706-1774)
was
een geliefd
in de gereforwaarop verschillende
predikanten
en theologen
Comries predikant
theologie hebben
toegeëigend.De sporen van zijn theologie zijn tot de dag van vandaag
meerde traditie.

Sporen van Comries
rechtvaardigingsleer

zichtbaar.D.Als
het over
invloed
van Comrie
gaat,
wordt Amtegenwoordig al
Baarssen
(1987)de
studeerde
theologie
aan de Vrije
Universiteit
sterdam en het Hersteld Hervormd Seminarie. Hij is beroepbaar binnen
snel aan een
bepaald kerkgenootschap gedacht. Echter, zijn invloed reikte
de Hersteld Hervormde Kerk en werkt als pastoraal medewerker en caverder. Deze
studie
inschreef
kaartdiverse
hoe Comries
theologische
techeet
binnen brengt
de HHK. Hij
theologie-historische
bijdra- inzichten in
gen over Comries theologie en publiceerde verschillende (encyclopedie)
de vorigeartikelen
eeuw werden
ontvangen
in
de
verschillende
kerkgenootschapover de Nadere Reformatie.
pen. Zowel Abraham Kuyper (1837-1920) als Gerrit Hendrik Kersten
(1882-1948) beriepen zich bijvoorbeeld op Comries rechtvaardigingsleer, maar de uitwerking daarvan op hun theologie verschilde nogal. Deze
studie geeft inzicht in de manier waarop verschillende predikanten en
theologen Comries theologie hebben toegeëigend.

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 480 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 4360
c-NUR 700
Verschijnt april 2021

D. Baarssen

Doelgroep: Theologen, ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden

Een onderzoek naar de receptie van de rechtvaardigingsleer van Alexander Comrie
(1706-1774) in de gereformeerde gezindte in Nederland in de twintigste eeuw

D. Baarssen
9 789087 184360

D. Baarssen (1987) studeerde
theologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en het Hersteld
Hervormd Seminarie. Hij is sinds
2013 beroepbaar binnen de
Hersteld Hervormde Kerk en werkt
als pastoraal medewerker en catecheet binnen de HHK. Hij schreef
diverse theologie-historische bijdragen over Comries theologie en
publiceerde verschillende encyclopedieartikelen over de Nadere
Reformatie.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

9 789087 184360
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Pastorale thema’s

Pastoraal boek over het leven met een ernstige ziekte

Lijden / verdriet

Dr. P.C. Hoek e.a.

Altijd goede moed

Ds. P.C. Hoek e.a.

Altijd goede moed

Altijd goede

Vanuit Gods Woord steun en troost bij kanker

moed

In dit boek zijn lezingen
opgenomen van ds. IJ.R. Bijl,
ds. D.J. Budding, ds. P.C. Hoek,
ds. G.W.S. Mulder, ds. A.
Schreuder, ds. A.T. Vergunst,
ds. K. Visser, ds. J. Westerink,
ds. L. de Wit

In deze bundel vindt u de lezingen die in de achterliggende jaren
gehouden zijn op de contactdagen van de stichting Winst uit
verlies. Predikanten deden dit vanuit hun eigen ervaring, vanuit
betrokkenheid én vanuit het pastoraat. Steeds wordt het Woord van
God doorgegeven en wordt gewezen op Hem bij Wie troost is in alle
smart. Deze boodschap heeft mensen mét een ernstige ziekte of zij
die hersteld zijn van kanker, hun naasten, nabestaanden, maar ook
de gezonde medemens alles te zeggen. Ook worden praktische en
pastorale handvatten gegeven over ‘hoe verder als kanker je treft’.
Doelgroep: Iedereen die direct of indirect met kanker te maken
heeft

Ds. P.C. Hoek e.a.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Vanuit Gods Woord steun
en troost bij kanker

Eerder verschenen:

Winst
uit verlies
Ds. A. Schreuder e.a.

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 11,99

Ds. A. Schreuder e.a.

11-11-20 20:48

Winst uit verlies

De boodschap ‘u of jij hebt kanker’ heeft grote impact.
Wat een verdriet, pijn en eenzaamheid! Wie zal troost
kunnen bieden?
Gods Woord wijst de weg naar dé Troost bij kanker.
Stichting WinstuitVerlies wil vanuit dat Woord van God
steun en troost bieden bij deze ernstige ziekte. In de
bundel vindt u de lezingen die in de achterliggende vijf
jaar op de contactdagen door predikanten vanuit hun
eigen ervaring en het pastoraat gehouden zijn. Zij geven het Woord door en wijzen op dé Trooster Die winst
geeft uit verlies. Deze Boodschap heeft mensen mét of
hersteld van kanker, hun naasten, nabestaanden, maar
ook de gezonde medemens alles te zeggen. Ook worden
praktische en pastorale handvatten gegeven over ‘hoe
verder als kanker je treft’.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 200 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 4896
c-NUR 711-042
Verschijnt februari 2021
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Cadeauboek

Een mooi cadeau voor vaderdag

Vaderdag

Diverse Auteurs
Mijn vader

Vader is voor veel kinderen een voorbeeld. Of soms juist
niet. In ieder geval heeft de vader een belangrijke plaats in
het leven van kinderen. Daarmee drukt hij, vaak op een
heel andere manier dan de moeder, een stempel op het
Tien miniaturen
met
herinneringen
leven van
zijnpersoonlijke
kinderen.
Een tiental mensen van wie de (familie)naam binnen de
gereformeerde gezindte enige bekendheid heeft, haalt in
Vader is voor veel
een voorbeeld.
Of soms
dezekinderen
bundel persoonlijke
herinneringen
op. juist niet.
Was vader
voor hen
kind de stoere,
sterke
OntIn ieder geval heeft
de vader
eenals
belangrijke
plaats
inman?
het ledekten ze zijn kwetsbaarheden toen ze ouder werden?
ven van kinderen.
Daarmee drukt hij, vaak op een heel andere
Waarom was vader vaak zo druk en afwezig? Hoe zwaar
manier dan de moeder,
eenambt
stempel
op het leven
vanleven
zijn van
kin-de
drukte vaders
of bestuursfunctie
op het
kinderen
…
?
deren. Een tiental mensen van wie de (familie)naam binnen de

Mijn Vader

 
 


W. Büdgen
Drs. B. Florijn
Ds. G. Hoogerland
C.T. Hovius
Ds. D.W. Tuinier
Dr. R. Toes
Drs. P.J. Vergunst
L.Vogelaar

Diverse auteurs

Doelgroep: Jongeren en ouderen

Eerder verschenen:
Mijn moeder

9 789087 184452

De band tussen moeder en kind is uniek. Veel volwassenen hebben dierbare herinneringen aan hun moeder. Zij
nam een centrale plaats in bij de opvoeding; zij was het
waar je als kind altijd terecht kon omdat haar liefde doorgaans onvoorwaardelijk was. En naarmate mensen ouder
worden koesteren ze de herinneringen aan hun moeder.
Deze bundel bevat herinneringen van mensen die binnen
de gereformeerde gezindte enige bekendheid hebben gekregen. Zij geven een persoonlijke terugblik op hetgeen
hun moeder voor hen heeft betekend. Tegelijk biedt deze
bundel een inkijkje in het gezinsleven van veertig jaar geleden.

Mijn
moeder
elf miniaturen
met persoonlijke
herinneringen

J. Baan
dr. ir. J. van der Graaf
dr. C.S.L. Janse
drs. W. de Kloe
ds. C.J. Meeuse
P.W. Moens
ds. A. Schot
mr. C.G. van der Staaij
prof. dr. W. Verboom
ir. B.J. van der Vlies
ds. J. Westerink

Diverse auteurs

9 789087 184452

9 789087 182618

Mijn moeder_1.indd 1
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Prof. dr. A. Baars

E. van Hell

gereformeerde gezindte enige bekendheid heeft, haalt in deze
bundel persoonlijke herinneringen op. Was vader voor hen als
kind de stoere, sterke man? Ontdekten ze zijn kwetsbaarheden toen ze ouder werden? Waarom was vader vaak zo druk
en afwezig? Hoe zwaar drukte vaders ambt of bestuursfunctie
op het leven van de kinderen …?

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 192 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 4452
c-NUR 713-010
Verschijnt mei 2021

Mijn
vader

Aan dit boek werken mee:
prof. dr. A. Baars, W. Büdgen,
drs. B. Florijn, E. van Hell,
ds. G. Hoogerland, C.T. Hovius,
ds. D.W. Tuinier, dr. R. Toes,
drs. P.J. Vergunst, L. Vogelaar
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9 789087 182618

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Cadeauboeken

Geboorte

Mooi bezinnend cadeauboekje voor aanstaande ouders

Eline Zandee-Kranendonk

Verwachten

Verwachten

Eline Zandee-Kranendonk

Verlangens en vragen
van aanstaande moeders

Eline Zandee-Kranendonk

Verwachten
Verlangens en vragen van aanstaande moeders
Kijk jij er ook zo naar uit om je kindje in je armen te kunnen
sluiten? Wachtend op je kleine wonder gaat er veel door je
hoofd. Is mijn kindje gezond? Hoe ziet zijn of haar toekomst
eruit? Hoe bereid ik me voor op de bevalling? In korte, kwetsbare stukjes worden vragen en verlangens van aanstaande
moeders in Bijbels perspectief geplaatst. Het boekje biedt
een handreiking om tijdens de zwangerschap je gedachten
op God te richten. En alles wat je nodig hebt van Hem te
verwachten.
Eline Zandee-Kranendonk is moeder in een samengesteld
gezin. Ze schreef dit boekje rondom de geboorte van haar
eerste zoon Jonathan.
Doelgroep: Aanstaande ouders

Eline Zandee-Kranendonk is
enkele jaren na het overlijden van haar eerste man
opnieuw gehuwd en moeder
in een samengesteld gezin.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 4384
c-NUR 713-007
Verschijnt april 2021
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Israël & Jodendom

Een boeiende studie over de rijke inhoud van
Jesaja 53 voor joden en christenen

Christenen en Israël

Ds. W. Silfhout

De Knecht
Jesaja 53 en de Joden

Eerder verschenen:
In reformatorische kring is er tegenwoordig veel belangstelling voor het Joodse volk. Dat is ook te begrijpen als we er van
uitgaan dat er in de Bijbel nog onvervulde beloften staan voor
het Joodse volk. Daaruit verklaren zich ook de vele bezoeken
die aan Israël worden gebracht. Om te weten wat het Jodendom
vandaag aan de dag is en hoe het zich naar buiten toe vertoont,
is het nuttig om daarover te worden voorgelicht vanuit christelijk perspectief. Niet alleen over alles wat met het Jodendom
te maken heeft, maar vooral ook met het oog op de vraag hoe
dat het zich verdiepen in het Jodendom ons in ons christen-zijn
zou kunnen verrijken. Dit boek wil daartoe een helpende hand
bieden.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Ds. W. Silfhout is 2e voorzitter van het Deputaatschap voor
Israël van de Gereformeerde Gemeenten.

Ds. W. Silfhout

Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel
van Pesach, Shavoeot, als van Soekot. De Bijbel spreekt
op veel plaatsen over de grote feesten. En de christelijke
feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten.
In dit boek trekt de auteur lijnen van Pesach naar Pasen,
van het Wekenfeest of Shavoeet naar Pinksteren, en van
Soekot naar het Loofhuttenfeest.

De Joodse wereld

Ds. Silfhout beschrijft hoe de verschillende feesten zijn
ontstaan, hoe ze oudtijds werden gevierd, hoe dat nu onder het Jodendom is en wat ze voor christenen hebben te
betekenen. Ds. Silfhout gaat ook in op de vraag waarom
het Loofhuttenfeest in de christelijke kerk geen invulling
kreeg.

9 789402 907292
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Pesach
Pasen
Shavoeot
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Soekot
Loofhuttenfeest
Faccuptate
dio doluptat volor a ditate non non nobis andit, secatem sitatur?
Int quid et accaeperum reni volupta tatusci entiam qui doluptas et
hitature reption rem re et faccull aborum aut et vendam ut labo.
Ipsant et ilitaquatis vollabor aut ea di occus dolor magnatem reictis doluptam sapis atque quae prem quamet doluptat.
Ferferum quis doloreptatia volupta sam fuga. Henimin nulloribero tet etum fuga. Itatqua temolor ibusam, nonsequis modis
de poris et que si veligenis voluptam que ommodiatem dolupta
quundit officab orepre nus est, ni ut labor atiis sit quost, voluptatecum rem eicti optati seritin ciatet am et eatem aut elenis aut
rem quodion senet, ut endel intint rehenem volupta eperuptae. Pit
evellest apient autem alitist istiam ilia volumquatate perupturiae
volupiendam nimo tota doles dolum ut lit, ut et fugiame excesto
ducil molupicia vit eaquam rerum faccatis dolupta tecturestio quosam conseniendis ende etume odicipsa cum elite velloribus ea
dolor magnam, q

Drie grote

Joodse
feesten

Ds. W. Silfhout

Jeruzalem

30-10-20 10:54

is wel gebouwd
Meditaties over de stad
vanuit de Psalmen

Ds. W. Silfhout

Hoe kan het
Jodendom ons
christen-zijn
verrijken?

Ds. W. Silfhout

Steeds weer wijst de auteur heen naar Christus. In Hem
kregen alle ceremoniële wetten hun vervulling. Bestudering van de feesten kan daarom een middel zijn om de
ware kennis van Christus als de Middelaar te krijgen of
te verdiepen.

Ds. W. Silfhout

9 789087 184643
184452

9 789087 184643

Jeruzalem is wel gebouwd

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 11,49

Jesaja 53 en de Joden

Drie grote Joodse feesten

De Knecht_omslag lam reliëf Merriweather.indd 1

De Knecht
Ds. W. Silfhout

De Joodse wereld

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 4643
c-NUR 716-020
Verschijnt maart 2021

Ds. W. Silfhout is emeritus
predikant van de Gereformeerde
Gemeenten en is nauw betrokken
bij het werk van het Deputaatschap
Israël. Hij publiceerde diverse
boeken over de Bijbel, de Joden
en Israël.

Ds. W. Silfhout

Doelgroep: Theologen, ambtsdragers, gemeenteleden en iedereen
met interesse voor Israël en het jodendom

Jesaja 53 en de Joden

Jesaja 53 is niet alleen een van de belangrijkste profetieën over
het lijden en sterven van Christus. Het is ook een heel belangrijk
Ds. W. in
Silfhout
is emeritus
predikant
van het
de Gereformeerde
hoofdstuk gebleken
het leven
van Joden
die tot
geloof in de
Gemeenten. Hij is nauw betrokken bij het werk van het
Messias zijn gekomen.
In
dit
boek
onderzoekt
de
auteur
wie
Deputaatschap Israël. Hij publiceerde diverse boeken overover
de Bijbel,
de Joden en Israël.
Jesaja hier spreekt. Hoe zien de joden dat? En hoe lezen christenen
dit hoofdstuk? Tekst voor tekst behandelt hij het vierde ”lied van
de lijdende Knecht”, van hoofdstuk 52:13 tot hoofdstuk 53:12.
Daarbij toont hij aan dat de christelijke uitleg van dit Bijbelgedeelte
de juiste is. In het laatste deel van dit boek staan getuigenissen van
Joden voor wie Jesaja 53 een belangrijke rol speelde bij het komen
tot het geloof in Jezus Christus als de beloofde Messias.

De Knecht

Jesaja 53 is niet alleen een van de belangrijkste profetieën over het
lijden en sterven van Christus. Het is ook een heel belangrijk hoofdstuk gebleken in het leven van Joden die tot het geloof in de Messias
zijn gekomen. In dit boek onderzoekt de auteur over wie Jesaja hier
spreekt. Hoe zien de joden dat? En hoe lezen christenen dit hoofdstuk? Tekst voor tekst behandelt hij het vierde ”lied van de lijdende
Knecht”, van hoofdstuk 52:13 tot hoofdstuk 53:12. Daarbij toont hij
aan dat de christelijke uitleg van dit Bijbelgedeelte de juiste is.
In het laatste deel van dit boek staan getuigenissen van Joden voor
wie Jesaja 53 een belangrijke rol speelde bij het komen tot het geloof
in Jezus Christus als de beloofde Messias.

Ds. W. Silfhout

9 789402 907292
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Christen & Maatschappij

Algemeen

Mooi herdenkingsboek over de eerste reformatorische
scholengemeenschap
Bart Jan Spruyt

SCHOOL MET EEN HOGE OPDRACHT

School met een hoge
opdracht
SCHOOL MET EEN
HOGE OPDRACHT
Een geschiedenis van de eerste reformatorische
scholengemeenschap in Nederland,
de Guido de Brès te Rotterdam (1970-2020),
en van het Wartburg College (1995-2020)
BART JAN SPRUYT

Een geschiedenis van de eerste reformatorische
scholengemeenschap in Nederland, de Guido
de Brès te Rotterdam (1970-2020), en van het
Wartburg College (1995-2020)

BART JAN SPRUYT

Vijftig jaar geleden, in augustus 1970, kwam in Rotterdam-Zuid
de eerste reformatorische scholengemeenschap tot stand: het
Reformatorisch Atheneum, later bekend geworden als de Guido
de Brès. Vijfentwintig jaar later fuseerde deze school met de
Revius, de Marnix en de De Swaef tot het Wartburg College. Dit
boek vertelt de geschiedenis van deze school: van de enthousiaste pioniers uit de eerste periode, die zichzelf tegenover de
Nederlandse samenleving, de politiek en de eigen achterban
moesten definiëren, tot de bestuurders die een antwoord moesten geven op de vraag in hoeverre de opgelegde onderwijsvernieuwingen met de eigen reformatorische identiteit verenigbaar
waren, tot de meest recente periode waarin de school ‘school
in de stad’ wil zijn maar een streep wil trekken bij het moderne
gelijkheidsdenken.
Doelgroep: Oud-leerlingen en docenten van het
Wartburgcollege

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt
(1964) was leerling van de
Guido de Brès (1980-1983)
en leraar op deze school
(2009-2017). Hij is nu als
docent verbonden aan hogeschool De Driestar en aan het
seminarium van de Hersteld
Hervormde Kerk
(Vrije Universiteit).

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang 352 pagina’s
Verkoopprijs € 32,50
ISBN 978 90 8718 4001
c-NUR 740
Reeds verschenen
99 789087
789087 184001
184384
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Christen & Maatschappij

Een kritische blik op het hedendaagse onderwijs en
een warm pleidooi voor het echte onderwijzen

Onderwijs

Dr. Richard Toes
De docent die in zijn lessen in staat is de door het voorgeslacht
verworven en opgebouwde wijsheid en kennis over te dragen
op de leerlingen. Met een goed opgebouwd en gestructureerd
verhaal. Dat is volgens de auteur van Geloof in onderwijs echt
onderwijzen.

Doelgroep: Docenten basis- en middelbaar onderwijs, raden
van bestuur van scholen, betrokken ouders
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 240 pagina’s
Verkoopprijs € 12,95
ISBN 978 90 8718 4476
c-NUR 740-025
Reeds verschenen
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 9,99

9 789087 184476
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GELOOF
in onderwijs

Dr. R. Toes

De docent die in zijn lessen in staat is de door het voorgeslacht
dit boek stelt hij tal van moderne ontwikkelingen in het licht
verworven enInopgebouwde
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tijdloos,
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het geloof? Of is de afkalving al bij ons begonnen?
Daarbij schuwt hij ferme uitspraken niet. Ook stelt de auteur
Dr. R. Toes
begon ouders.
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in op
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onderwijs
als docent
indringende vragen
richting
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eigen identiteit
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gebaseerde onderwijs ons iets waard? Beschouwen we onze
directeur van deze school. Op dit moment is hij voorzitter van
eigen schoolhet
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In 2015
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onsonderzoek
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boek voor
reformatorisch voortgezet onderwijs ten aanzien van onderwijsiedereen die vernieuwingen.
het christelijk onderwijs een warm hart toedraagt.

GELOOF in onderwijs

Geloof in onderwijs

Dr. Richard Toes begon zijn
loopbaan in het onderwijs als
docent geschiedenis op de
Guido de Brès. Daarna was
hij twaalf jaar directeur van
deze school. Op dit moment is hij voorzitter van het
College van Bestuur van het
Wartburgcollege. In 2015
promoveerde Toes op een
onderzoek naar de houding van
het reformatorisch voortgezet onderwijs ten aanzien van
onderwijsvernieuwingen.

Dr. R. Toes
Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
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Ethische vraagstukken Handreiking voor christenen die willen weten waar

argumenten rond vaccinatie op gegrond zijn
August Moens

Prikken in perspectief
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Christen & Maatschappij
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A.N.F. Moens

Prikken in
perspectief
Vaccinatie in het licht van
Gods voorzienigheid

t
-

Prikken in perspectief
Vaccinatie in het licht van Gods voorzienigheid
In gesprekken over vaccinatie wordt vaak een beroep gedaan
op de tekst: ‘een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd’ (Rom. 14:5). Maar is dat wel terecht? Gaat het inderdaad om een middelmatige zaak of is er meer aan de hand? Is
vaccineren strijdig met Gods voorzienigheid of een middel uit
Zijn hand waar we dankbaar gebruik van mogen maken? Het
is niet voor het eerst dat er over deze vragen is nagedacht.
Vanaf het begin is de vaccinatievraag door Bijbelgetrouwe
christenen verschillend beantwoord. Deze uitgave wil laten
zien wat de historische en theologische achtergrond is van de
diverse overwegingen ten aanzien van vaccinatie. Met de uitbraak van het coronavirus, begin 2020, is de vaccinatievraag
voor iedereen weer actueel.

A.N.F. Moens

Doelgroep: Ambtsdragers, (jonge) ouders, ouderen,
jongeren

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

August Moens studeerde theologie en religiewetenschappen aan
het Hersteld Hervormd Seminarie
van de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Het onderwerp van
zijn masterscriptie was religieuze bezwaren tegen vaccinatie
onder bevindelijk gereformeerden. Vanwege een aangeboren
hart- en nierafwijking is hij ook
persoonlijk zeer betrokken op
medisch-ethische vraagstukken.

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 4902
c-NUR 740-070
Verschijnt mei 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,49
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Geloofsopvoeding

Hoe de opvoeding van God functioneert in het
leven van Zijn kinderen

Algemeen

Ds. G.J. Capellen

De volmaakte Opvoeder
Hetlaat
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Jezus Christus. Het leven van Gods kinderen gaat vaak
gepaard met kastijding. Maar de volmaakte Opvoeder beproeft
De volmaakte
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Bijbelstudiekringen.
‘De volmaakte
Opvoeder’ bevat in ieder hoofdstuk een
Bijbelstudie en verwerkingsvragen. Dit boek is daarom niet alleen
geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor
Bijbelstudiekringen.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 320 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 4575
c-NUR 746
De volmaakte
opvoeder.indd
1
Verschijnt
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2021

Eerder verschenen:

Een christelijke opvoeder is zelf leerling van Christus

Ds. G.J. Capellen

Ouders, docenten, jeugdwerkers en ambtsdragers: allen hebben zij te
maken met het opvoeden van jongeren. Deze veelomvattende taak
vraagt om Bijbelse toerusting. Ds. G.J. Capellen geeft in dit boek weer
in welke tijd de jongeren van nu opgroeien. Hoe ga je als christelijke opvoeder om met jongeren die beïnvloed worden door de geest
van de tijd? Het is van het grootste belang om een voorbeeld te zijn,
en geen struikelblok. Je vormt een struikelblok voor jongeren als je
zelf niet gericht bent op Christus. Jonge mensen hebben behoefte aan
goede identificatiefiguren: betrokken opvoeders die zelf dicht bij de
Heere leven. Vanuit Gods Woord spoort de auteur opvoeders ertoe
aan Christus na te volgen en zo lichtende voorbeelden te zijn met hart
voor jongeren.

9 789087 184575

VOORBEELD of
STRUIKELBLOK
9 789087 180904
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De volmaakte
Opvoeder
De betekenis van Gods
onderwijs voor ons
persoonlijke leven

Christelijk opvoeden
met hart voor jongeren
17-05-18 10:58

9 789087 180904

Ds. G.J. Capellen is emeritus
predikant van de Christelijke
Gereformeerde Kerken en
woont te Damwoude. Voordat
hij predikant werd, is hij jarenlang leerkracht geweest; eerst
op de basisschool, daarna in
het voortgezet onderwijs.

Ds. G.J. Capellen

Ds. G.J. Capellen is emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken en woont te Damwoude.Voordat hij predikant werd, is
hij jarenlang leerkracht geweest; eerst op de basisschool, daarna in het
voortgezet onderwijs.

Voorbeeld of struikleblok.indd 1

9 789087 184575

Ds. G.J. Capellen

Doelgroep: Gemeenteleden, ambtsdragers,
leidinggevenden verenigingen

De volmaakte Opvoeder

Ds. Capellen laat in dit boek vanuit Gods Woord zien Wie de
Heere als Opvoeder is. Het doel van Gods opvoeding van ons
mensen is dat Hij aan Zijn eer komt en wij in gehoorzaamheid
aan Hem leven. Om tot dat doel te komen, heeft een zondig
mens veel
af enGods
aan te leren.
Dat kan alleenvoor
door deons
genade van
De betekenis
van
onderwijs
God. De Schrift onderwijst ons daarin en leert onze ogen gelovig
persoonlijke
leven
te richten
op Jezus Christus.
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Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
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Kinderen 4-12 jaar

Anneke Kloosterman,
Willemieke Kloosterman-Coster

De weg naar Golgotha –
posterpakket
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Prachtig materiaal om samen met kinderen toe
te leven naar Pasen!

De weg naar
Golgotha

Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen
De lijdenstijd is een tijd waarin we als vanouds stilstaan bij
de Heere Jezus op Zijn weg naar Golgotha en overdenken
wat Hij gedaan heeft. Dit boek is een eenvoudig hulpmiddel
om daarbij te gebruiken in het gezin. ‘De weg naar Golgotha’
bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met
een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere
week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon
en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij
kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat
centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier
geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij
het kruis en het lege graf.

Uitzien naar Goede Vrijdag
en Pasen
Willemieke Kloosterman-Coster
Anneke Kloosterman-van der Sluys

leet
Comp et
tm
pakke e
grot
r!
poste

919

Doelgroep: Kinderen van 4-8 jaar

Leeftijd: 3-8 jaar.

De boom van Isaï
In de periode waarin Hemelvaart en Pinksteren
gevierd worden, is het goed om met kinderen dieper
na te denken over de betekenis van deze heilsfeiten.
Dit boek is daarbij een eenvoudig hulpmiddel om te
gebruiken in het gezin.
Een stroom van zegen biedt voor iedere dag
in de week voorafgaand aan Hemelvaartsdag

Uitzien naar het Kerstfeest

Willemieke Kloosterman-Coster
tot de week na Pinksteren (3 weken lang) een
dagboekstukje
Anneke Kloosterman-van
der Sluysmet een bijbehorend Schriftgedeelte

en gespreksvragen. In deze weken wordt steeds
ingezoomd op een aspect van de hemelvaart van
Christus, op het werk van de Heilige Geest en op het
verlangen van Gods Kerk naar Christus’ wederkomst.
Om de uitleg dicht bij de kinderen te brengen, is
er iedere dag een symbool dat centraal staat. Deze
symbolen, in de vorm van een druppel, kunnen aan
een wolk gehangen worden. Zo wordt de stroom van
zegen die God geeft door het werk van de Zoon en
de Heilige Geest zichtbaar.
Leeftijd: 4-10 jaar.
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Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

Inhoud pakket
boekje met uitleg van de symbolen
● grote poster op A1-formaat
● knipvellen symbolen
●

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

De boom van Isaï bevat een poster, dertig dagboekstukjes, met een bijbehorend Schriftgedeelte,
gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van
het gedeelte van die dag kunnen kinderen het
bijbehorende symbool in de boom plakken.

Een stroom van zegen

De adventstijd is een waardevolle periode om als
gezin bewust toe te leven naar het Kerstfeest. De
boom van Isaï is daarbij een eenvoudig hulpmiddel.
Iedere dag in de adventstijd staat een symbool
centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis
of profetie over de komst van de Zaligmaker. Het
symbool laat zien welke weg God ging met Zijn volk
tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook
vandaag nog mogen uitzien naar Zijn komst.

De boom van Isaï

Eerder verschenen:

Een stroom van zegen
Uitzien naar Hemelvaart, Pinksteren en
de Wederkomst
Willemieke Kloosterman-Coster
Anneke Kloosterman-van der Sluys

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789087 182991
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Willemieke Kloosterman-Coster
(1982) is getrouwd en moeder van
vijf kinderen. Willemieke is invalleerkracht in het basisonderwijs.
Anneke Kloosterman-van der Sluys
(1984) is getrouwd en heeft jonge
kinderen. Anneke schrijft een blog
over huisgodsdienst en is docent
Theologie aan de Christelijke
Hogeschool in Ede.

Full colour
Uitvoering geniet
Formaat 14,8 x 21 cm
Omvang ca. 56 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 4919
c-NUR 746-020
Verschijnt februari 2021
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Relaties

Een open, bezinnend boek over het huwelijk

Huwelijk

Ds. A.T. Vergunst
Het huwelijk is een zegen die teruggaat naar
het paradijs. De Heere brengt mensen samen
en Hij wil getrouwden Zijn zegen geven. Dat
is de vreugde van het huwelijk. Tegelijk is het
voor mensen vaak moeilijk om die vreugde
te genieten. Soms is een huwelijk reden van
Groeien
in je huwelijjk
verdriet. Hoe leef je als man en vrouw in
liefde voor en verbondenheid aan elkaar? Hoe
zijn zij samen voor Gods aangezicht? En waar
Het
huwelijk is een zegen die teruggaat naar het Paradijs. De
vinden zij het evenwicht tussen zich geheel te
Heere
brengt
mensen
samen
en Hij
geven voor
de ander
en het
behouden
van wil
hungetrouwden Zijn zegen
eigenheid?
Ds.
Vergunst
behandelt
aan
de
hand
geven. Dat is de vreugde van het huwelijk. Tegelijk is het voor
van Bijbelse gegevens heel praktisch een eerlijk
mensen vaak moeilijk om die vreugde te genieten. Soms is een
allerlei vragen rond het huwelijk

Doelgroep: Aanstaande echtparen en

Eerder verschenen:

Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen. Het rouwproces is eigenlijk een herordening
van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen zijn gekomen.
Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker. De ander wordt plotseling uit dit leven weggenomen. Naast het ingrijpende verlies van dierbaren
door de dood, kunnen we echter ook rouwen om
het verliezen van gezondheid of een baan, om (seksuele) mishandeling, om een verhuizing, om een
echtscheiding of de echtscheiding van onze ouders.
In dit boekje probeer ik vanuit persoonlijke ervaringen met u te delen wat rouw met een mens doet.
Bewust koos ik voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk
dit was!

Ik wist niet
hoe moeilijk
dit was!

Samen
voor
Zijn
aangezicht
Groeien in je huwelijk

Ontboezemingen van een
rouwdragende man en vader
Ds. A.T. Vergunst

Ik wist niet hoe moeilijk dit was_omslag.indd 1
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Ds. A.T. Vergunst

9 789087 182786

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 13,99

9 789087 182786

Ik wist niet hoe moeiijk dit was!

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 18,95
ISBN 978 90 8718 2786
c-NUR 767-010
Verschijnt april 2021

te Waupun (VS).
Eerder diende hij de
gemeenten te Carterton
(jong)gehuwden
(Nieuw-Zeeland)
en de gemeente te
Kalamazoo (VS).

Ds. A.T. Vergunst

huwelijk reden van verdriet. Hoe leef je als man en vrouw in
liefde voor- en in verbondenheid aan elkaar? Hoe ben je samen voor Gods aangezicht? En waar vind je als man en vrouw
het evenwicht tussen jezelf geheel geven voor de ander en het
behouden van je eigenheid? Ds. Vergunst behandelt aan de
Ds. A.T. Vergunst
hand van Bijbelse gegevens praktisch en heel eerlijk
allerlei
is predikant
van de
Gereformeerde
Gemeente
vragen rond het huwelijk.

Samen voor Zijn aangezicht

Samen voor Zijn
aangezicht

Ds. A.T. Vergunst is predikant
van de gereformeerde gemeente
te Waupun (VS).
Eerder diende hij de gemeenten
te Carterton (Nieuw-Zeeland) en
de gemeente te Kalamazoo (VS).

03-08-17 11:52

Ds. A.T. Vergunst

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Huwelijk

Relaties

Praktische handreiking voor ambtsdragers en
echtparen die in aanraking komen met overspel
Wilma van Dieren-van Sorge

Serie Zorg voor elkaar

an echtpasmede aan
Want helaas
or, ook bin-

Herstel na overspel

uwelijk. De
en het vertot herstel
vraagt dit
envoudige

Herstel na overspel
Deel 10 in de serie Zorg voor elkaar
Overspel berokkent enorme schade in een huwelijk. De
uniciteit van de huwelijksband is gebroken en het vertrouwen is ernstig beschadigd. Is er een weg terug? En zo ja, wat
vraagt dit van beide partners? Zeker is dat het geen eenvoudige weg is. Deze uitgave geeft praktische handreikingen
voor de christelijke gemeente en het pastoraat. Want helaas
komen situaties met overspel steeds meer voor, ook binnen
kerkelijke gemeenten. Er is evenwel herstel mogelijk. Niet in
eigen kracht, maar in de kracht van God, bij Wie alle dingen
mogelijk zijn. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor
professionele hulpverlening.

ar in kracht
arbij is een
hulpverle-

Ambulant
e als hulpna een ver-

Wilma van Dieren - van Sorge

Herstel
na overspel

Doelgroep: Gehuwden, ouders, ambtsdragers

Wilma van Dieren - van Sorge

087 184391

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften
19-10-20 16:28

Eerder verschenen:

De serie Zorg voor elkaar wordt uitgegeven in samenwerking met Stichting ‘de Vluchtheuvel’.

Hier komt de ﬂaptekst van het boek.

en heilig

bewaren

en

DS. C.G. VREUGDENHIL



Samen in een
nieuw gez in
over samengestelde gezinnen

27-4-2012 13:51:19

omslag samen eindproduct definitief goed.indd 1

en vergeving

hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis’, dichtte R.M. McCheyne.
Deze troost is geen vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk dat
wij ons verdiepen in de handvatten die Gods Woord geeft als
het gaat over het dragen van het kruis van ‘moeite en zorg’ als
rouw, gezinsproblemen, lichamelijke en psychische nood.

Ds. W.A. Zondag

Mag je in dit verband ‘waaromvragen’ stellen? En wat kan
helpend zijn als wij kijken naar de ervaringen van Job, Asaf,
David, Petrus en Paulus? Ook komt in dit boek ter sprake welk
voorbeeld de Heere Jezus heeft nagelaten in het aanvaarden
van de Hem voorgestelde lijdensweg. Op deze en aanverwante
vragen probeert de schrijver een antwoord te geven.

Ds. W.A. Zondag is predikant van de Gereformeerde
Gemeenten. Sinds 2019 is hij verbonden aan de gemeente te
Dordrecht. Eerder diende hij de gemeente van Woerden.

Ze horen
bij ons?!

Kruisdragen

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 4391
c-NUR 767-010
Verschijnt april 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,49

Kinderen in pleeggezinnen

Bijbels
onderwijs
in het lijden

Pleegzorg en gastopvang
in gezin, kerk en school
9 789087 184100

Erik-Jan Verbruggen

kleur-hoed-Jongeren n huwelijk_omslag.indd 1

Schuld

Serie Zorg voor elkaar

‘Nu reis
ik getroost onder ‘t heiligend kruis naar ‘t erfgoed
C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen
(red.)

Ds. W.A. Zondag

Stilstaan bij het zevende gebod



Drs. P. Eikelboom

DS. C.G. VREUGDENHIL

Serie Zorg voor elkaar

Zuiver

gastopvang en (pleeg)zorg in gezin, kerk en op
school. De titel geeft de ‘pijn’ aan in de relatie
tussen ouders en pleegouders: ouders die niet
meer voor hun eigen kinderen kunnen zorgen,
pleegouders die gaan voelen dat de pleegkinderen ‘hun kinderen worden’ maar dat niet
zijn.
Dit boek geeft een inkijk in de praktijk van
pleegzorg en gastopvang. In het boek zijn diverse ervaringsverhalen opgenomen. Daarbij
cirkelt alles om de vraag: Hoe kunnen we
christelijke naastenliefde betonen aan kwetsbare kinderen in gebroken omstandigheden?
Het is zodoende een handreiking voor gasten pleegouders, scholen, ambtsdragers en gemeenteleden.

C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.)

hulpverlening en het pastoraat.

de auteur met u/jullie naar antwoorden.

H. van Groningen

H. van Groningen is directeur van Stichting De

seksualiteit? En wat als er een gerichtheid is op hetzelfde geslacht? Aan de hand van Gods Woord zoekt

Serie Zorg voor elkaar

Drs. P. Eikelboom
Ze horen bij ons?! beschrijft een Bijbelse visie op

Kruisdragen

Gespreksvragen na ieder hoofdstuk stimuleren je

Vluchtheuvel. Jarenlang was hij actief binnen de

buiten het huwelijk. Want hoe gaan we dan om met

H. van Groningen

de omgang met de Bijbel komen aan de orde.
om er samen over door te praten.

ons in het zevende gebod. Zowel vóór als binnen het
huwelijk. Dat kost zelfverloochening en strijd. Ook

Serie Zorg voor elkaar

Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden.
Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd.Hier komt
een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom
heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die
nog gemaakt moet worden.
Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt
een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom
heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die
nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog
niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet
worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd.
Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden.Drs.
Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een
flaptekst die nog gemaakt moet worden.
Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt
een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom
heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die
nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog
niet aangeleverd.

Ze horen bij ons?!

communiceer je met elkaar?’, ‘Seksualiteit en
gezinsvorming’, maar ook de relatie tot ouders en

Ons lichaam en onze ziel als een tempel van de Heilige
Geest zuiver en heilig bewaren. Dát vraagt God van

Schuld en vergeving

pen als ‘Wat is de basis van je huwelijk?’, ‘Hoe

Jongeren
naar het
huwelijk

 Zuiver en heilig bewaren 

Dit boekje biedt een praktische handreiking om
je voor te bereiden op het huwelijk. Onderwer-

Jongeren naar het huwelijk

zeker voor het geschenk van God, het door Hem
ingestelde huwelijk.

Serie Zorg voor elkaar

Serie Zorg voor elkaar

Als je iets moois of waardevols krijgt van iemand
ga je daar als regel goed mee om. Dat geldt dan

Wilma van Dieren is
als Intensief Ambulant
Hulpverlener werkzaam
bij Agathos. Zij volgde als
hulpverlener onder andere de
nascholing ‘Relatietherapie na
een Vertrouwensbreuk’ bij het
Kempler Instituut.

9 789087 184391

4-7-2014 8:57:30

9 789087 184100
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Biografieën van christenen

Biografie van een markante prediker die met zijn prediking
velen raakte, maar zelden iets van zijn innerlijk blootgaf

Cees Hoogendoorn

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 288 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 4766
c-NUR 402-010
Verschijnt maart 2021

Doelgroep: Ambtsdragers,
gemeenteleden

Cees Hoogendoorn

oog voor bijzondere aspecten van de Bijbel, zoals dierenwelzijn.
Drs. C. Hoogendoorn (1943), van oorsprong informaticus, was jarenDat maakte
hem, in combinatie met zijn brede tekstkeuze, tot een
lang bestuurder in de gezondheidszorg. Daarnaast was hij actief in
predikant
met
unieke
trekken.
Katholiek
was deze
het kerkenwerk.
Vanaf
1970 leerde
hij dr. en
Bootorigineel.
kennen alsWie
prediker.
Dat inspireerde
hem tot het
deze
biografie en
sa- de
gepromoveerde
predikant,
dieschrijven
negen van
talen
beheerste
enhet
toch
menstellen van een website (www.hetkoninkrijkderhemelen.nl) met
taal van
de gewone mens sprak? Deze biografie geeft een beeld van
zo’n 550 preken van dr. Boot.
een man die velen raakte door zijn prediking, maar zelden iets van
zijn eigen innerlijk blootgaf. Tegelijk met de publicatie van dit boek
verschijnt de website www.hetkoninkrijkderhemelen.nl, waarop zo’n
550 preken van Boot zijn te beluisteren en te downloaden.

Prediker van het Koninkrijk

Prediker van het
Koninkrijk der hemelen

De hervormd-gereformeerde dr. Izaäk Boot viel niet in een hokje te
plaatsen. Enerzijds was hij klassiek gereformeerd en gehecht aan de
traditionele liturgie. Tegelijk had hij door zijn onafhankelijkheid oog
voor bijzondere aspecten van de Bijbel, zoals dierenwelzijn. Dat maakte hem, in combinatie met zijn brede tekstkeuze, tot een predikant
met unieke trekken. Katholiek en origineel.
De levensreis
van dr. Izaäk
Boot
Hoewel de studeerkamer
hem lief
was, had hij tevens belangstelling
voor de wereld om hem heen. Ook was niets menselijks hem vreemd.
Wie was deze gepromoveerde predikant, die negen talen beheerste
en toch de taal van de gewone
De hervormd-gereformeerde
dr. mens
Izaäksprak?
BootWat
vielbracht
niet inhem
eenertoe
hokje
dominee te worden? Hoe ervoer hij zijn ambtelijke loopbaan?
te plaatsen.
Enerzijds was hij klassiek gereformeerd en gehecht aan
Deze biografie geeft een beeld van een man die velen raakte door zijn
de traditionele
liturgie.
hadeigen
hij door
zijn
onafhankelijkheid
prediking, maar
zeldenTegelijk
iets van zijn
innerlijk
blootgaf.

Drs. C. Hoogendoorn (1943),
van oorsprong informaticus,
was jarenlang bestuurder in de
gezondheidszorg. Daarnaast
was hij actief in kerkenwerk.
Vanaf 1970 leerde hij dr. Boot
kennen als prediker. Dat inspireerde hem tot het realiseren
van deze biografie en een website met preken van Boot.

Cees Hoogendoorn

Prediker van
het Koninkrijk
der hemelen
De levensreis van
dr. Izaäk Boot
Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

9 789087 184766

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 9,99

9 789087 184766
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Aangrijpend verhaal over twee jonge mensen die
in China hun leven gaven voor Christus

Biografieën van christenen

Bram Jobse

K RO ON G E T U IG E N

Sterven is winst

Sterven is winst

Chimber
ar ze
Betty
vererlijk

Levensverhalen

Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam
John en Betty Stam waren als zendingsechtpaar door de
China Inland Mission uitgezonden naar China. Op 6 december 1934 viel het Rode Leger Tsingteh binnen, het stadje
waar ze juist een nieuw werkterrein hadden gevonden. John en
Betty werden gevangengenomen en twee dagen later wreed
vermoord. Hun drie maanden oude baby Helen bleef wonderlijk bewaard. De brute moord op het jonge zendingsechtpaar
schokte de hele christelijke wereld. Het werkte echter ook als
impuls om meer zendelingen uit te sturen naar dit immense
land, dat leed onder een machtsstrijd tussen nationalisten en
communisten. In de eenentwintigste eeuw is er nog steeds in
meer dan vijftig landen ter wereld sprake van openlijke christenvervolging. Daarom heeft dit aangrijpende verhaal over
twee jonge mensen die hun leven gaven voor Christus ook nu
nog veel te zeggen.

vijfrvolonge
veel

A. Jobse

Sterven is winst

Doelgroep: Liefhebbers van persoonlijke (zendings)verhalen

Gods weg met zendingsechtpaar
John en Betty Stam

Eerder verschenen:
K RO ON G E T U IG E N
Ds. Paul Scheider (1897-1939) groeide op in een Duitse protestantse gemeente waar de naam van dr. H.F. Kohlbrugge
bekend was. Mede daardoor kende hij ook de Nederlandse
Geloofsbelijdenis die later, tijdens zijn gevangenschap, veel
voor hem betekende. Na zijn studie werd hij predikant in een
kleine dorpsgemeente.
Schneider sloot zich in de jaren dertig aan bij de Bekennende
Kirche, een beweging die niet wilde buigen voor de ideologie
van Hitler. Vanwege zijn verzet tegen het nationaalsocialisme
werd hij verschillende malen gearresteerd. Uiteindelijk werd
Schneider weggevoerd naar concentratiekamp Buchenwald.
Daar viel hij op doordat hij moedig getuigde van zijn geloof
in de Heere Jezus Christus. Daarom werd hij ‘de dominee van
Buchenwald’ genoemd. Na een jaar van eenzame opsluiting en
tal van martelingen werd Paul Schneider op 18 juli 1939 door
een kamparts gedood.

A.B. Goedhart

A.B. Goedhart is oud-directeur van een pc-basisschool en ouderling van de hersteld hervormde gemeente te Leerbroek. Hij publiceert over kerkhistorische thema’s.

De dominee van Buchenwald

50

A. Jobse

iding
Depudaarhting.
in de

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

A. (Bram) Jobse (1958) is al
jarenlang betrokken bij
lectuurverspreiding in de wereld.
Eerst in Ghana, West-Afrika,
namens het Deputaatschap Bijbelverspreiding Gereformeerde
Gemeenten; daarna in China, als
bestuurslid van de Hudson Taylor Stichting. Hij was werkzaam
in het bedrijfsleven en is ambtsdrager in de Gereformeerde
Gemeente van Dordrecht.

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 4650
c-NUR 402-010
Verschijnt april 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 8,99

A.B. Goedhart

De dominee
van Buchenwald

9 789087 184650

Het levensverhaal van Paul Schneider
9 789087 182960
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Bijbelgetrouwe en zeer persoonlijke bezinning op
seksualiteit, identiteit, huwelijk, single-zijn en vriendschap

Rachel Gilson
Als je jezelf als christen aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht,
kun je dan een gelovig en gelukkig leven leiden? Absoluut, zo
laat Rachel Gilson zien. En je hoeft niet struikelend naar de ﬁnish;
het is mogelijk deze loop met blijdschap te volbrengen.
In dit indrukwekkende, persoonlijke boek beschrijft ze haar eigen onverwachte levensreis. Als tiener kwam ze openlijk uit voor
Uit
kast, opnieuw
geboren,
en later
dan?
haarde
homoseksuele
oriëntatie,
enkele jaren
kwam ze plotseling tot geloof. Vervolgens deed ze de pijnlijke ervaring op dat
haar seksuele voorkeur niet veranderde.

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 13,49
Vernieuwd en onveranderd variant 2b.indd 1

9 789087 184759
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Doelgroep: Iedereen die
behoefte heeft aan Bijbelse
toerusting in de actuele discussie over seksuele ethiek;
jeugdwerkers, ambtsdragers

Rachel Gilson

VE R N I E U W D

en onveranderd
Uit de kast,
opnieuw geboren,
en dan?

Rachel Gilson

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 4759
c-NUR 402-010
Verschijnt april 2021

en onveranderd

Als je jezelf als christen aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht,
Rachel behandelt veel vragen waarmee homoseksueel georiënkun
je dan
een gelovig
en gelukkig
leven leiden?
teerde
christenen
worstelen:
Ben ik veroordeeld
tot Absoluut,
een leven zo laat
vol eenzaamheid?
Hoe
stel boek
ik mebeschrijft
op in vriendschappen?
Rachel
Gilson zien.
In dit
ze haar eigenZulonverwachlen mijn verlangens ooit veranderen? Heeft dit alles een groter
te
levensreis. Als tiener kwam ze openlijk uit voor haar homosekdoel?
suele
oriëntatie,
enkele jarenislater
ze plotseling
tot geloof.
Onvernieuwd
en onveranderd
een kwam
bemoediging
voor christenen die zich
aangetrokken
voelen
tot mensen
vanhaar
hetzelfde
Vervolgens
deed
ze de pijnlijke
ervaring
op dat
seksuele
geslacht. Bovendien is het een inspirerend getuigenis voor ieder
voorkeur
niet veranderde.
Rachel
behandelt
veel vragen
van ons, ongeacht
onze seksuele
oriëntatie.
Dit boek
laat zienwaarmee
dat een leven in georiënteerde
overgave aan God
bevredigend
en vruchtbaar
homoseksueel
christenen
worstelen.
‘Onvernieuwd
is, maar niet altijd op de manier die wij verwachten.
en onveranderd’ is een bemoediging voor christenen die zich aanRachel Gilsonvoelen
is schrijver
spreker.van
Ze woont
in Boston
en werkt
bij
getrokken
tot en
mensen
hetzelfde
geslacht.
Bovendien
is
Cru, een wereldwijde organisatie die zich met name richt op evanhet
een inspirerend getuigenis voor ieder van ons, ongeacht onze
gelisatie onder studenten.
seksuele oriëntatie.

VE R N I E U W D

Vernieuwd en
onveranderd

Rachel Gilson is schrijver en
spreker. Ze heeft een leidinggevende functie bij Cru, een
wereldwijde organisatie die zich
met name richt op evangelisatie
onder studenten. Rachel is getrouwd met Andrew en moeder
van een dochter.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

9 789087 184759
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Ervaringen in het zendingswerk ter inspiratie en
bemoediging

Zendingsverhalen

Marije Fris
Vreugdevolle Roeping

ndingsroeping
en moezonden
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eeft geere maom hen

Levensverhalen

Marije Fris

Vreugdevolle roeping

Vreugdevolle

Als vrouw dienen in Ecuador

Roeping

Marije Fris ervaart al jong een roeping tot het zendingswerk.
Toch duurt het nog lange tijd voor deze roeping werkelijkheid
wordt. Ze is inmiddels getrouwd en moeder van vier kinderen als zij en haar man uitgezonden worden naar Ecuador. In
dit boek schrijft ze over hun roeping voor het zendingswerk
en hun ervaringen in Quevedo, waar ze werken onder de
bewoners van de achterstandswijken. Hoe is het om in een
totaal andere cultuur te leven? Hoe begeleid je je kinderen bij
deze overgang? Maar vooral: hoe bereik je de mensen voor
wie je bent uitgezonden? In ‘Vreugdevolle roeping’ deelt de
auteur de waardevolle lessen die ze heeft geleerd. Ze moedigt
vrouwen aan om op een andere manier te kijken naar allerlei
situaties en de mensen om hen heen.

nge zen016 werbestaat,
nten. Pek. Haar
vrouwen

Marije Fris

84711

Doelgroep: Vrouwen; iedereen die op zendingswerk
betrokken is

ALS VROUW DIENEN
IN ECUADOR

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften
03-11-20 10:38

Marije Fris (1987) werkt met haar
man Peter in een jonge zendingsgemeente in de stad Quevedo in
Ecuador. In 2016 werden ze met
hun gezin, dat inmiddels uit vijf
kinderen bestaat, uitgezonden
door de Zending Gereformeerde
Gemeenten. Peter is evangelist,
Marije ondersteunt hem bij zijn
werk. Haar taken richten zich met
name op kinderen, jongeren en
vrouwen binnen de gemeente.

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 4711
c-NUR 402-020
Verschijnt april 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,99
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Levensverhalen

Indrukwekkend getuigenis van Gods tegenwoordigheid
te midden van terreur en grote onzekerheid

Zendingsverhalen

David en Shirley Donovan
David en Shirley Donovan werken vijftien jaar als zendelingen
in Nigeria. Ze zetten vier klinieken op in geïsoleerde dorpjes
langs de rivier de Niger en leiden Nigerianen op tot medizendingswerkers.
Op een
nachtwij
wordt
compound verloren
waar
Hoesche
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ons vasthield
toen
alledehouvast
ze verblijven overvallen door een gewapende bende. Met twee
collega’s worden ze ontvoerd naar de jungle en gevangen geop eenDonovan
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hetvijftien
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ondergeloDavidhouden
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pen Nigerdelta. Miljard naira, dat is het losgeld dat wordt geëist.
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Wekenlang is hun wereld zo groot als een matras onder een
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en
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overmoment tot moment leefden met het angstaanjagende besef van
vallen door een gewapende bende. Met twee collega’s worden ze
het kwaad waartoe de mens in staat is.

Doelgroep: Liefhebbers van persoonlijke (zendings)verhalen
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 4872
c-NUR 402-020
Verschijnt maart 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 14,99
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david & shirley donovan

ontvoerd naar de jungle en gevangen gehouden op een vlondertje
boven het water van de ondergelopen Nigerdelta. Miljard naira, dat
is het losgeld dat wordt geëist. Wekenlang is hun wereld zo groot als
een matras onder een kapotte klamboe. David en Shirley vertellen
over de genade die hen in staat stelde te getuigen van Gods liefde,
terwijl ze van moment tot moment leefden met het angstaanjagende
besef van het kwaad waartoe de mens in staat is.

ONTVOERD in de nigerdelta

Ontvoerd in de Nigerdelta

david

&

shirley donovan

David Donovan is arts, zijn
vrouw Shirley verpleegkundige.
Samen richtten ze in 2003
de New Foundations Medical
Missions op, voor medische
hulp en zendingswerk in het
geïsoleerde gebied van de
Nigerdelta.

ONTVOERD
in de

nigerdelta
hoe god ons vasthield
toen wij alle houvast verloren

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
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Creatieve haarcreaties maken met Hanna

voor klein

Dit boek is gemaakt voor alle creatieve oma’s, moeders,
tantes of zussen van de meisjes die graag een mooi kapsel
dragen! Alle kapsels zijn geschikt voor meiden van 1-14 jaar.
De exclusieve kapseltechnieken die Hanna in dit boek geeft,
zijn ook toe te passen in kapsels voor volwassenen. Stap voor
stap, zowel in tekst als in beeld, leert Hanna je de leukste
kapsels te maken. Behalve kapsels vind je in dit boek ook
patronen om jouw haarband of haarstrik zelf te maken, en de
handigste tips en tricks om jouw haren te verzorgen. Alles
voor een piekfijn resultaat!

Creatieve haarCreaties maken met hanna

Hanna Roubos-Nobel is
bruidsstyliste en eigenaar van
Hair By H. Als kind hield zij al
van mooie kapsels creëren, en
dan mocht zij altijd oefenen
bij haar zussen. Dit inspireerde
haar om dit boek te maken
speciaal voor jonge meisjes, en
de haarstylisten in de dop.

Doelgroep: Iedereen die het leuk vindt om mooie kapsels te
maken bij kinderen

Eerder verschenen:
Piekfijn |

In Creatieve haarcreaties maken met Hanna vind je
te vlechten. Stap voor stap, zowel in tekst als in beeld,

Hanna Roubos-Nobel

leert Hanna je de juiste kapseltechnieken voor allerlei gelegenheden. Behalve kapsels vind je in dit boek
veel tips voor de verzorging van jouw haar, of dat van
anderen. Alles voor een piekfijn resultaat!

met anderen te delen.

Hanna roubos-nobel

Hanna Roubos-Nobel heeft van haar hobby haar
werk gemaakt: ze is bruidsstyliste en eigenaar van
Hair by H. Ze geniet ervan om haar passie en kennis

Creatieve haarcreaties maken met Hanna

Ben je graag met je haar bezig, of het nu lang of
kort, steil of gekruld is? Dan is dit boek iets voor jou!
meer dan dertig ideeën om je haar op te steken of in

Creatieve haarCreaties maken met hanna

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Uitgeverij De Banier

t

e

Piekfijn voor klein

UITGEVERIJ DE BANIER

n.

Creatieve haarcreaties maken Hanna Roubos-Nobel
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Na het succes van Piekfijn is er nu ook een boek
met kapsels speciaal voor kinderen!

Lifestyle

Hanna Roubos-Nobel
Piekfijn voor klein |

-

Vrije tijd

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 4407
c-NUR 450, 452
Verschijnt juli 2021

Hanna Roubos-Nobel
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Diversen

Agenda

Een blijvend populaire agenda!

Mattie de Bruine

Agenda 2022

Mattie de Bruineagenda 2022

Geïllustreerd door Matt ie de Bruine

Mattie de Bruine houdt van
natuur. Dat is duidelijk terug te
zien in haar werk. De agenda’s
met haar tekeningen zijn al
jarenlang een begrip.

De sfeervolle agenda’s van Mattie de Bruine zijn al jarenlang een
begrip. En dat is niet verwonderlijk: met haar stijlvolle aquarellen weet de illustrator een vast publiek aan zich te binden. Dit
jaar staat niet het buitenleven centraal, want ook binnen zijn
planten heel welkom. Sterker nog: het is groener in huis dan
ooit. Matties verfijnde illustraties laten de verrassende veelzijdigheid van kamerplanten zien met af en toe een knipoogje naar
vroeger. Deze agenda is bovendien heel praktisch. Hij heeft veel
notitieruimte en een liniaal om als bladwijzer te gebruiken. De
handige ringband draagt bij aan een prettig gebruik. De zondag
geldt als eerste dag van de week.
Doelgroep: Vrouwen, vooral populair bij abonnees van RD en
Terdege

Full colour
Uitvoering wire-O
Formaat 14 x 18 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 4551
c-NUR 011-010
Verschijnt juni 2021

9 789087 184551
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Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Diversen

Een aansprekende agenda voor vrouwen!

Agenda

Terdege

Terdege-agenda 2022
De Terdege-agenda is een agenda die je voor je plezier
gebruikt en graag op tafel legt! Want hoe handig een digitale
agenda ook is, er gaat niets boven een mooi papieren exemplaar. De Terdege agenda 2022 biedt veel gebruiksgemak.
Op elke rechterpagina staat een weekoverzicht, links is er
ruimte om notities of handige to-do-lijstjes te maken. Ook
zijn er fraaie foto’s, mooi vormgegeven Bijbelteksten en inspirerende spreuken in te vinden. De vormgeving is lekker fris en
puur. Dat maakt de Terdege-agenda tot een fijne agenda die
je graag wilt gebruiken! De week begint op zondag.

2022

Doelgroep: Vrouwen

terdege.nl

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Full colour
Uitvoering wire-O
Formaat 14 x 18 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 4544
c-NUR 011-010
Verschijnt juni 2021
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Diversen

Verjaarsdagskalender

Met deze verjaardagskalender geniet u dag in, dag uit
van de mooiste Veluwse natuurtaferelen

Rien Mouw

De Veluwe

Verjaardagskalender
De Veluwe

Rien Mouw is natuurfotograaf.
Sinds 1986 verzorgt hij diaklankbeelden over de Veluwe.
Hij fotografeert zowel analoog
als digitaal.

Fotograaf Rien Mouw gaat er graag met zijn camera
op uit. Deze verjaardagskalender biedt een prachtige selectie van dier en landschap van de Veluwe.
Doelgroep: Natuurliefhebbers

Fotografie:

Rien Mouw

VERJAARDAGSKALENDER
Full colour
Uitvoering wire-O
Formaat 29,7 x 33 cm
Omvang 12 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 3837
Verschijnt juli 2021

9 789087 183837
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Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Stripboek

wapens in de westhoek

hoek

campers
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Wapens in de Westhoek
Stripboek over ‘Campers - De 21e mijn’ van Johan Leeflang
Sander en Rhodé zijn met hun ouders en hun vriend Michiel
op vakantie in België. Vader wil dat de kinderen iets leren over
de Eerste Wereldoorlog, maar niemand had kunnen vermoeden hoe dichtbij de geschiedenis zou komen... Wie is de geheimzinnige dikke man bij de Spanbroekmolenkrater? Waarom
doet hij alsof hij voor de eplosieven-opruimingsdienst werkt?
Wat betekent het plaatje dat Sander op de grond vindt? En
wat ligt er verborgen in de geheimzinnige loods? Op zoek
naar een antwoord belanden Sander, Michiel en Rhodé pal
naast de laatst overgebleven mijn bij Ploegsteert, uit de
Eerste Wereldoorlog. Gelukkig kan die niet zomaar ontploffen
... of toch wel?

Tekst en tekeningen: Daan van Oostenbrugge

meiden

Daan van Oostenbrugge

k
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Michiel op
er de Eerste
oe dichtbij

olenkrater?
mingsdienst
ond vindt?
zoek naar
l naast de
eldoorlog.

Een spannend stripboek voor avontuurlijke jongens
en meiden

Algemeen

Doelgroep: Jongens en meiden van 10 jaar en ouder
Tekst en tekeningen: Daan van Oostenbrugge
Stripboek over Campers - De 21e mijn van Johan Leeflang

87 184568

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen: Dit boek (en andere boeken in de serie ‘Campers’) is ook beschikbaar als leesboek
campers De 21e mijn

campers De nachtwacht

De monstrans

Dit is het derde deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

campers De nachtwacht

Sander, Rhodé en Michiel reizen in de kerstvakantie naar
het besneeuwde Hürtgenwald in Duitsland. Ze zijn de
enige gasten op de camping, maar dat vinden ze geen probleem. Terwijl hun ouders genieten van de rust, verkennen
de Campers de omgeving te voet. Natuurlijk nemen ze hun
nieuwe drone mee. In de omgeving zijn veel bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog en het is een gevaarlijk gebied vanwege
de munitie die er nog zou liggen.
Als de Campers hun drone laten vliegen boven afgezet gebied
en later op hun camera beelden ontdekken van een jongen,
is hun nieuwsgierigheid gewekt. Wat doet die jongen daar?
En wat betekent die ijselijke gil die ze midden in nacht vanuit
het bos horen? De Campers gaan op onderzoek uit. En voor
ze het weten, raken ze verzeild in een avontuur waarin elke
seconde telt …

De lancaster

Dit is het vijfde deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

Johan Leeflang

9 789087 180720

9 789087 182137

campers

De bunker

Johan Leeflang

9 789087 180720

campers De BUNKER

Johan Leeflang

Johan Leeflang

campers

Flaptekst ontbreekt nog ...!!!!!

Johan Leeflang

Johan Leeflang

Johan Leeflang

campers

De nachtwacht

campers De BUNKER

Sander, Rhodé en Michiel beginnen aan hun derde week
vakantie in België. Ze mogen de camper op de parkeerplaats
van fort Eben-Emael zetten. Dit tientallen jaren oude fort
ligt vlak bij de grens met Nederland op korte afstand van
Maastricht.
Het drietal maakt kennis met Alain, de keurige eigenaar van
een chique restaurant. Ook ontdekken ze dat er een geheime
gang moet zijn die vanuit het fort naar Nederland leidt. Maar
als ze hun tent enkele nachten op het grasveld bovenop het
fort zetten, blijkt het daarbinnen geen zuivere koffie te zijn.
Wat speelt zich in die donkere ruimtes af? Voordat het antwoord op die vraag duidelijk wordt, belanden ze in een spannende situatie …

campers De lancaster

De 21e mijn

campers

campers De nachtwacht

Flaptekst flaptekst flaptekst enz. Flapper de flaptekst, de flappertjestekst, flapperen, geflapper, wij flapperen de flaptekst enz.
geflapt of geflapperd.

campers De monstrans

Dit is het eerste deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

campers De monstrans
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Johan Leeflang

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel op
vakantie naar België. Natuurlijk reizen ze met hun grote camper.
Tijdens hun vakantie zien ze met eigen ogen de gevolgen van de
Eerste Wereldoorlog. Ze vinden zelfs een granaathuls uit die tijd.
Tijdens de dagelijkse dodenherdenking in Ieper gebeurt er
iets vervelends. Michiel wordt ervoor naar het politiebureau
gebracht.
De drie kinderen vertrouwen het allemaal niet meer. Ze onderzoeken hoe het zit met die onbetrouwbare Stan Stroeve en de
bergplaats pal naast de 21e mijn en belanden daardoor in een
levensgevaarlijke situatie. Kunnen ze zich hier veilig uitredden?

campers

campers De 21e mijn

‘U had het over eenentwintig mijnen’, zegt Michiel. ‘Wat is er met
die laatste gebeurd?’
‘Die ligt hier nog steeds in de buurt, in het bos bij Ploegsteert.
Waarschijnlijk ligt hij op een meter of veertig diep.’
Siem legt uit waar het ongeveer moet zijn. Hij aarzelt.
‘Je weet het maar nooit met die oude explosieven. Eén trilling in de
grond kan genoeg zijn om te zorgen dat de mijn uit elkaar klapt.’
De kinderen happen naar adem.
‘En wat gebeurt er als hij ontploft?’ vraagt Rhodé gespannen.
Siem wacht even.
‘Het is maar goed dat hij niet onder Ploegsteert zelf ligt’, zegt hij
dan. ‘Er zou geen huis meer overeind blijven.’

Daan van Oostenbrugge
(1994) is striptekenaar. Hij
publiceert o.a. in Kits en werkt
in opdracht van diverse bedrijven. Ook heeft hij een aantal
stripboeken in eigen beheer
uitgegeven. Illustraties en strips
van Daan zijn overal in kerkelijk
Nederland te vinden.

Johan Leeflang

9 789087 182137

9 789087 183967

Johan Leeflang

9 789087 183967

Full colour
Uitvoering paperback
Formaat 19 x 22,5 cm
Omvang ca. 72 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 7,95
ISBN 978 90 8718 4568
c-NUR 360
Verschijnt maart 2021
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Fictie

Prachtige debuutroman waarin woorden als
‘loslaten’ en ‘vertrouwen’ inhoud krijgen

Historische roman

Hanneke Stark-ten Voorde

Augustus 1943

Ook verkrijgbaar als e-book.

9 789087 184667
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Doelgroep: Vrouwen
en mannen, liefhebbers
van historische romans

9 789087 184667

Hanneke Stark-ten Voorde

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 232 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 4667
c-NUR 342
Verschijnt april 2021
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Ondergaande
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Ondergaande

Hanneke ten Voorde (in april:
Hanneke Stark-ten Voorde)
(1997) won meerdere malen
een verhalenwedstrijd. ‘Ondergaande zon’ is haar debuut. In
het dagelijks leven is Hanneke
leerkracht in het speciaal
onderwijs (ZML).

ZON

Hanneke Stark-ten Voorde

Promotie:
• Advertenties in
tijdschriften

Fictie

Algemeen

Een onvergetelijk verhaal over ontreddering, hoop en
liefde op Lesbos
Tonja Versluis-Markestein

Aangespoeld geluk

Aangespoeld
geluk

Aangespoeld geluk

Tonja Versluis-Markestein

De 23-jarige verpleegkundige Lenne Haksteeg verliest haar
hart aan Lesbos en de vluchtelingen daar als ze tijdens een
missie naar Lesbos een jonge vrouw bijstaat bij haar bevalling.
Als Lenne enkele jaren later opnieuw naar het vluchtelingenkamp gaat, ontmoet ze daar Shadi, het kind dat ze hielp bij de
geboorte, maar dat daarbij zijn moeder verloor. Het jongetje
is inmiddels een peuter. Zijn vader Yassin, werkt op de dokterspost als vertaler, en probeert zo goed mogelijk voor het
kereltje te zorgen.
Hoewel het verboden is om als hulpverlener een relatie aan
te gaan met een kampbewoner, vat Lenne een steeds diepere
genegenheid op voor de kleine Shadi, met zijn prachtige donkere krullenbol, en zijn vader. Lenne weet heel goed dat een
relatie met een vluchteling geen toekomst heeft, en daarom
sluit ze zich af voor deze gevoelens.
Met een hart vol vragen neemt Lenne na een halfjaar afscheid
van Lesbos en zijn bewoners. Zal ze Shadi en Yassin ooit weerzien?
Doelgroep: Vrouwen, liefhebbers van Nederlandstalige
romans

Tonja Versluis-Markestein

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Tonja Versluis (1985) is
getrouwd en moeder van drie
kinderen. In het dagelijks leven
werkt ze als kinderverpleegkundige, waarover ze voor Terdege
een column schreef. Tonja
bezocht meerdere malen vluchtelingenkamp Moria in Lesbos.
De ervaringen daar waren mede
aanleiding voor het schrijven
van haar debuutroman.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 352 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 4889
c-NUR 340
Verschijnt april 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 13,49
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Fictie

Een vlotte young-adultroman die aan het nadenken
zet over keuzes in het leven

Young Adult

Janny den Besten

witte bruidsjurk
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kaart, bruidstaart en niet te vergeten haar bruidsjurk! Zeker weten
vragen:
Waarom overkomt haar dit? Had ze het kunnen voorkodat Jack haar geweldig zal vinden.
men?
kan God
latenonverwachte
gebeuren?…Indeeen
opwelling
MaarHoe
dan gebeurt
het dit
compleet
geplande
brui- besluit
loftzich
gaat op
niette
door.
Pamsvoor
wereld
in. Behalve
vol Marokko.
verdriet en De
Pam
geven
eenstort
groepsreis
naar
boosheid zit ze boordevol vragen: Waarom overkomt haar dit? Had
ontmoetingen
daar zetten
haar
denken.
Was haar relatie
ze het kunnen voorkomen?
Hoe
kanaan
Godhet
dit laten
gebeuren?
In een
besluit Pam
op te geven
voor hebben
een groepsreis
met
Jackopwelling
wel zo perfect
alszich
ze dacht?
En wat
Ruben en
naar Marokko. De ontmoetingen daar zetten haar aan het denken.
Ineke
zij nietmet
heeft?
Was wat
haar relatie
Jack wel zo perfect als ze dacht? En wat heb-

P

Bruidsjurk
op zolder

Janny den Besten

ben Ruben en Ineke wat zij niet heeft?

Bruidsjurk op zolder

Bruidsjurk
op zolder
Haar prachtige

Doelgroep: Jonge meiden van 15 jaar en ouder

Een vlotte
young-adultroman die aan het nadenken
Uitvoering
paperback
Formaat 14 x 21zet
cmover keuzes in het leven.
Omvang ca. 232 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 4537
c-NUR 340-060
Eerder verschenen:
Verschijnt maart 2021
9 789087 184537
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Janny den Besten

9 789087 184537
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Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 9,99

ROOS
Janny den Besten
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Janny den Besten - van Boudestein schreef als kind al graag
verhalen. Inmiddels verschenen
er diverse kinderboeken en romans van haar hand. Zij geniet
van verhalen schrijven en het
vertellen aan zowel kinderen als
volwassenen.

Janny den Besten

Promotie:
• Advertenties in
tijdschriften

Fictie

Autobiografische roman

chr i s t ine fa r e nhors t

Een vlot geschreven historische roman met een
heldere, christelijke boodschap
Christine Farenhorst

Een beker koud water
   

De naastenliefde van Edith Cavell, verpleegster
tijdens de Eerste Wereldoorlog

christine farenhorst

 
 
De naastenliefde van

Edith Cavell
verpleegster tijdens de Eerste
Wereldoorlog

Edith Cavell, geboren op 4 december 1865, groeit op als
oudste dochter in een warm gezin in het dorpje Swardeston,
Engeland. Haar vader is predikant en geeft zijn kinderen
thuisonderwijs. Edith leert veel Bijbelteksten uit het hoofd
en blinkt uit in taal, tekenen en pianospelen. Als Edith
gouvernante wordt in een Franssprekend gezin in Brussel,
leert ze de stad en de omgeving goed kennen – een goede
voorbereiding voor haar latere taak! Edith keert terug naar
huis om haar ernstig zieke vader te verplegen. Hij wordt weer
beter en Edith krijgt de roeping om verpleegster te worden.
Ze klimt op in het vak en runt na een aantal jaar een kliniek
en verpleegstersopleiding in Brussel. Dan breekt de Eerste
Wereldoorlog uit. In de kliniek verpleegt Edith heimelijk ook
geallieerde soldaten en helpt hen uit België te ontsnappen.
De Duitse bezetter krijgt echter argwaan en houdt haar
scherp in de gaten. Zal Edith haar naastenliefde met de dood
moeten bekopen?
Doelgroep: Liefhebbers van historische romans

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Christine Farenhorst heeft
al verschillende historische
romans op haar naam staan.
Christine en haar man Anco
hebben vijf kinderen en negentien kleinkinderen. Ze ziet
het als haar eerste taak om
een godvrezende echtgenote
en moeder te zijn. En als haar
tweede taak om de talenten die
God haar heeft gegeven naar
haar beste vermogen en tot
Zijn eer te gebruiken.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 4704
c-NUR 340-010
Verschijnt maart 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 12,99

9 789087 184704
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Fictie 13-15 jaar

Goed nieuws: Nu al een vervolg
in deze superleuke serie voor jonge meiden!

Algemeen

Mirjam Schippers

F SAMEN! F

Yes! Papa gaat trouwen

Yes! Papa gaat trouwen

Nog een halfjaar, dan gaan de ouders van Fleur en Fenna
trouwen! Omdat ze een samengesteld gezin van negen
personen gaan vormen, hebben Naomi en Julian een groter2huis
gekocht,
waar nog ﬂink in geklust moet worden.
Deel
in de
serie Samen
Fleur heeft de maanden tot aan de bruiloft hard nodig om
toe te groeien naar de nieuwe situatie. Ze is zo druk met
Nog een halfjaar, dan gaan de ouders van Fleur en Fenna troualle veranderingen, dat er nauwelijks tijd overschiet voor
wen!
Omdat
een samengesteld
personen gaan
haar
beste ze
vriendin.
Ook komt hetgezin
gemisvan
van negen
haar vader
vormen,
hebben
Naomi
en Julian
een
groter
waar nog
soms op
de gekste
momenten
naar
boven.
En huis
dan isgekocht,
daar
nog Juda.
Waarom
doet Fleur
hij zo afstandelijk?
De afge-tot aan de
flinkook
in geklust
moet
worden.
heeft de maanden
lopenhard
zomervakantie
wel anders
… de nieuwe situatie. Ze
bruiloft
nodig omwas
toedat
te groeien
naar
Fenna kijkt uit naar de bruiloft van haar vader met tante
is zo druk met alle veranderingen, dat er nauwelijks tijd overschiet
Naomi, maar ook zij moet wennen aan alle veranderinvoor
haar
beste vriendin.
Ook
hetover
gemis
haar vader soms
gen.
Ondertussen
maakt ze
zichkomt
zorgen
haarvan
gezondop heid.
de gekste
momenten
naar
boven.
En
dan
is
daar
ook nog Juda.
Waar komt die pijn in haar buik en borsten vandaan?
Fenna
is
te
verlegen
om
het
aan
iemand
te
vertellen.
Waarom doet hij zo afstandelijk? De afgelopen zomervakantie was

dat wel anders … Fenna kijkt uit naar de bruiloft van haar vader
Yes! Papa gaat trouwen is het tweede deel van ‘Samen!’,
meteen
tante
Naomi, maar ook zij moet wennen aan alle veranderinsupergezellige meidenserie over het samengestelde
gen.gezin
Ondertussen
maakt
ze zich zorgen over haar gezondheid …
van Julian en
Naomi.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 304 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 4674
c-NUR 284-010
Verschijnt april 2021

Papa gaat trouwen

Eerder verschenen:
F SAMEN! F
Als Fleur hoort dat haar moeder verliefd is op Julian, moet
ze even slikken. Het is ruim vier jaar geleden dat haar vader is overleden. Ze had nooit gedacht dat dit zou kunnen
gebeuren. Wat gaat dit allemaal betekenen voor haarzelf,
haar tweelingbroer Sem en haar zusjes?
Voor Fenna geldt precies hetzelfde. Het nieuws dat haar
vader een vriendin heeft, vindt ze best lastig. Ze heeft altijd moeite met veranderingen en ze vindt het daarom erg
spannend om kennis te maken met het gezin van Naomi.
Om elkaar beter te leren kennen besluiten Naomi en Julian
met beide gezinnen op vakantie te gaan. De gezamenlijke
vakantie op een camping in het Zwarte Woud levert veel
mooie momenten op. Fleur en Fenna ontdekken dat ze
erg verschillend zijn, maar het heel goed met elkaar kunnen vinden. Als hun ouders aankondigen dat ze willen
gaan trouwen, kunnen ze daarmee alleen maar heel blij
zijn!

Hel p!

Help!

9 789087 184674

apa ook

Gp

!

Mam is verliefd

Mam is verliefd

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 10,99

G

Mirjam Schippers

Doelgroep: Meiden van 12 jaar en ouder

Yes!

!
en mam

Mirjam Schippers schrijft al
sinds ze jong is verhalen. In
2015 verscheen haar debuut:
De opdracht, een young adultroman. Time-out is haar vijfde
roman. Dit boek is een vervolg
op Chaos, maar kan ook apart
gelezen worden. In het dagelijks
leven werkt Mirjam als story
teller bij het LCJ.

Help! Mam is verliefd is het eerste deel van ‘Samen!’, een
supergezellige meidenserie over het samengestelde gezin van Julian en Naomi.

Mirjam Schippers

9 789087 184674
9 789087 183974

Mirjam Schippers

44
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Mirjam Schippers

Promotie:
• Advertenties in
tijdschriften
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Deze zesde aflevering van de populaire serie Campers
speelt zich deels af bij het Reformatorisch Dagblad,
dat dit jaar 50 jaar bestaat

Spannende boeken

Johan Leeflang

campers

campers het persalarm

n
k
n
n
n
p

10-12 jaar

Het persalarm
Deel 6 in de serie Campers

het persalarm

Johan Leeflang

Het Reformatorisch Dagblad bestaat vijftig jaar. Dat is een
goede gelegenheid om bezoekers te laten zien hoe elke werkdag de krant tot stand komt. Intussen gaat het werk natuurlijk
gewoon door. Want ja, de krant moet vol en bezoekers van
de website willen vers nieuws. Sander, Rhodé en Michiel gaan
met hun klas en met hun ouders ook naar het RD. Dan ontstaat er paniek. Dierenactivisten bedreigen de krant en hun
redacteuren! Ze vinden dat het Reformatorisch Dagblad op
een verkeerde manier over hen schrijft. De dagen erna is de
Veluwe in rep en roer. Dieren worden vrijgelaten, wat gevaarlijke situaties oplevert. Maar wie zijn de daders? De Campers
willen het per se weten en komen in actie. Zeker wanneer ze
een vreemd stuk papier te pakken krijgen. Middenin de nacht
volgt een bloedstollende finale.

Johan Leeflang

Doelgroep: Avontuurlijke jongens en meiden van 10 jaar en
ouder

Eerder verschenen:
campers De 21e mijn

campers De nachtwacht

De monstrans

Dit is het derde deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

campers De nachtwacht

Sander, Rhodé en Michiel reizen in de kerstvakantie naar
het besneeuwde Hürtgenwald in Duitsland. Ze zijn de
enige gasten op de camping, maar dat vinden ze geen probleem. Terwijl hun ouders genieten van de rust, verkennen
de Campers de omgeving te voet. Natuurlijk nemen ze hun
nieuwe drone mee. In de omgeving zijn veel bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog en het is een gevaarlijk gebied vanwege
de munitie die er nog zou liggen.
Als de Campers hun drone laten vliegen boven afgezet gebied
en later op hun camera beelden ontdekken van een jongen,
is hun nieuwsgierigheid gewekt. Wat doet die jongen daar?
En wat betekent die ijselijke gil die ze midden in nacht vanuit
het bos horen? De Campers gaan op onderzoek uit. En voor
ze het weten, raken ze verzeild in een avontuur waarin elke
seconde telt …

De lancaster

Dit is het vijfde deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

Johan Leeflang

9 789087 180720

9 789087 182137

campers

De bunker

Johan Leeflang

9 789087 180720

campers De BUNKER

Johan Leeflang

Johan Leeflang

campers

Flaptekst ontbreekt nog ...!!!!!

Johan Leeflang

Johan Leeflang

Johan Leeflang

campers

De nachtwacht

campers De BUNKER

Sander, Rhodé en Michiel beginnen aan hun derde week
vakantie in België. Ze mogen de camper op de parkeerplaats
van fort Eben-Emael zetten. Dit tientallen jaren oude fort
ligt vlak bij de grens met Nederland op korte afstand van
Maastricht.
Het drietal maakt kennis met Alain, de keurige eigenaar van
een chique restaurant. Ook ontdekken ze dat er een geheime
gang moet zijn die vanuit het fort naar Nederland leidt. Maar
als ze hun tent enkele nachten op het grasveld bovenop het
fort zetten, blijkt het daarbinnen geen zuivere koffie te zijn.
Wat speelt zich in die donkere ruimtes af? Voordat het antwoord op die vraag duidelijk wordt, belanden ze in een spannende situatie …

campers De lancaster

De 21e mijn

campers

campers De nachtwacht

Flaptekst flaptekst flaptekst enz. Flapper de flaptekst, de flappertjestekst, flapperen, geflapper, wij flapperen de flaptekst enz.
geflapt of geflapperd.

campers De monstrans

Dit is het eerste deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

campers De monstrans
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Johan Leeflang

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel op
vakantie naar België. Natuurlijk reizen ze met hun grote camper.
Tijdens hun vakantie zien ze met eigen ogen de gevolgen van de
Eerste Wereldoorlog. Ze vinden zelfs een granaathuls uit die tijd.
Tijdens de dagelijkse dodenherdenking in Ieper gebeurt er
iets vervelends. Michiel wordt ervoor naar het politiebureau
gebracht.
De drie kinderen vertrouwen het allemaal niet meer. Ze onderzoeken hoe het zit met die onbetrouwbare Stan Stroeve en de
bergplaats pal naast de 21e mijn en belanden daardoor in een
levensgevaarlijke situatie. Kunnen ze zich hier veilig uitredden?

campers

campers De 21e mijn

‘U had het over eenentwintig mijnen’, zegt Michiel. ‘Wat is er met
die laatste gebeurd?’
‘Die ligt hier nog steeds in de buurt, in het bos bij Ploegsteert.
Waarschijnlijk ligt hij op een meter of veertig diep.’
Siem legt uit waar het ongeveer moet zijn. Hij aarzelt.
‘Je weet het maar nooit met die oude explosieven. Eén trilling in de
grond kan genoeg zijn om te zorgen dat de mijn uit elkaar klapt.’
De kinderen happen naar adem.
‘En wat gebeurt er als hij ontploft?’ vraagt Rhodé gespannen.
Siem wacht even.
‘Het is maar goed dat hij niet onder Ploegsteert zelf ligt’, zegt hij
dan. ‘Er zou geen huis meer overeind blijven.’

Johan Leeflang is geïnteresseerd
in geschiedenis en in reizen. Deze
twee zaken brengt hij samen in de
serie Campers. Johan werkt in het
dagelijks leven als redacteur bij
het Reformatorisch Dagblad.

Johan Leeflang

9 789087 182137

9 789087 183967

Johan Leeflang

9 789087 183967

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 4728
c-NUR 283-030
Verschijnt maart 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,99

9 789087 184728
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10-12 jaar

Nieuwe avonturen voor de fans van
Huize Fluitekruid!

Algemeen

Ingrid Medema-Schalk

Ingrid Medema-Schalk (1979)
is getrouwd en moeder van drie
dochters. De auteur werkt als
leerkracht op een basisschool.

Hoi!

Huize Fluitekruid en een
fantastisch schoolkamp
Ik ben Meggie (je spreekt de g uit zoals de g in
google) en ik ben nog net geen 12 jaar. Ik woon in
Huize Fluitekruid, een groot, oud huis aan de rand van
een dorp.

Deel 3 in de serie HuizeEnFluitekruid
nu zit ik in groep 8, maar moet je horen! Op onze
school gaan ze nooit op schoolkamp. Ik doe er natuurlijk alles aan om dat te veranderen. Ik maak een stap-

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 4490
c-NUR 283-010
Verschijnt april 2021

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

Hoi! Ik ben Meggie (je spreekt
de doel
g uit
zoals de
g in
penplan om mijn
te bereiken.
En het
lukt!google)
We gaan en ik
met onze
klas op in
kamp!
We vertrekken
op de ﬁets
en groot,
ben nog net geen 12 jaar.
Ik woon
Huize
Fluitekruid,
een
we slapen in tenten en caravans. Het wordt het meest
oud huis aan de rand van een dorp. En nu zit ik in groep 8, maar
fantastische schoolkamp ooit. Maar er gebeuren ook
moet je horen! Op onzeweer
school
gaan
nooit
schoolkamp.
Ik
vreemde
dingen.ze
Want
wie is op
de vroege
wandelaar om
die over
camping
doe er natuurlijk alles aan
datonze
tezelfgemaakte
veranderen.
Ikloopt?
maak een stapEn van wie is die krat die verstopt is in het bos? Hoe
penplan om mijn doel tekomt
bereiken.
En het lukt! We gaan met onze
het hek bij de molen kapot? Ik wil de raadsels
klas op kamp! We vertrekken
de …
fiets en we slapen in tenten
oplossen,op
allemaal
en caravans. Het wordt het meest fantastische schoolkamp ooit.
Maar er gebeuren ook weer vreemde dingen. Want wie is de vroege
wandelaar die over onze zelfgemaakte camping loopt? En van wie is
die krat die verstopt is in het bos? Hoe komt het hek bij de molen
kapot? Ik wil de raadsels oplossen, allemaal …
Doelgroep: Meiden
vanaf 10 jaar

9 789087 184490

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

Eerder verschenen:
Hoi!

Hoi!

Ik ben Meggie (je spreekt de g uit zoals de g in

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 9,99

Het is nu kerstvakantie en ik heb een superleuk plan.
Ik organiseer een schaatsfeest op de sloot bij ons
huis. Aan de bomen langs de schaatsbaan prik ik foto’s
van Huize Fluitekruid. Maar één foto verdwijnt …
Wie heeft dit gedaan? En wat betekent dat raadselachtige briefje op een van de bomen? Ik wil de
raadsels oplossen, allemaal …

Mijn ouders willen dit huis helemaal gaan opknappen.
Maar ik houd me in deze zomervakantie bezig met
andere dingen. Er zijn GEHEIMEN in en rond ons oude
huis te vinden ... Een geheimzinnige HUURSTER, raadselachtige TEKENS en verborgen SCHUILPLAATSEN.
Ik wil de raadsels oplossen, allemaal ...

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

9 789087 184490
9 789402 907216
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Ik ben Meggie (je spreekt de g uit zoals de g in
google) en ik ben 11 jaar. Ik woon in Huize Fluitekruid,
een groot oud huis aan de rand van een dorp.

google) en ik ben 11 jaar. Ik ben net verhuisd naar een
GROOT OUD HUIS aan de rand van een dorp. Boven de
deur van ons huis staat met sierlijke letters ‘Fluitekruid’ geschreven.

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

9 789402 907216

9 789087 182885

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

9 789087 182885

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

7-9 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

vanaf
6 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik

Wat zit er in de doos
Ik blijf Kareltje

Wat
Ik zit
blijf er
in de doos?
Kareltje

6 JAAR
EN
OUDER

?

oot.

Vogelaar-vanMourik
Mourik
GeesjeGeesje
Vogelaar-van

chtige
ok
n over
gen.

Algemeen

Kareltje is terug. Lees nieuwe avonturen van
deze lieve poes!
Geesje Vogelaar-van Mourik

Ik blijf Kareltje
Ik ben Kareltje. Ik ben een bruine poes met zwarte strepen.
Eerst was ik klein, maar nu ben ik groot. Toch noemen ze mij
Kareltje. Ik blijf Kareltje. Ik woon bij mijn baasje Sara. En haar
vader en moeder. Vaak ben ik lief en soms ben ik stout. Wat
ik dan doe, lees je in dit boek!
Een gezellig leesboek, met prachtige illustraties van Trish
Flannery. Ook kom je in dit boek alles te weten over poezen
en hoe je ze moet verzorgen.
Doelgroep: Jongens en meisjes van 6 jaar en ouder
AVI-E3 CLIB-3

780

Eerder verschenen:
vanaf
6 jaar

Vanaf 6 jaar

6 JAAR
EN
OUDER

Vogelaar-vanMourik
Mourik
GeesjeGeesje
Vogelaar-van

Een gezellig leesboek, mét allemaal
poezenweetjes.
Trish Flannery maakte er prachtige
illustraties bij.

zit er in de doos
Ik ben WatKareltje

Wat zit er
in de doos?

Mijn naam is Kareltje.
Ik ben een bruin katje met
zwarte streepjes.
Een tijgerkat noem je dat.
Mijn baasje heet Sara.
Zij zorgt heel goed voor mij.
Wat ik allemaal beleef, dat
lees je in dit boek!

Geesje Vogelaar-van Mourik
(1953) is een bekende auteur
van romans en kinderboeken.
Ze begon al met schrijven als
kind en heeft inmiddels tientallen titels op haar naam staan.

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Geesje Vogelaar-van Mourik

Wat
zit er
Ik ben
in de doos?
Kareltje

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 104 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 4780
c-NUR 282-010
Verschijnt maart 2021
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,49
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7-9 jaar

Opnieuw een leuk avontuur van het duo
Jens en Jolien!

Algemeen

Janny den Besten
‘Jolien! Waar ben je?’

Raadsels rond de molen

Raadsels rond
de molen

Jolien geeft haar tweelingbroer geen antwoord.
Er ligt een grote zandberg onder het viaduct bij de
molen. Maar daarachter … Het lijkt wel een hol!
Voorzichtig loopt ze naar binnen.
Hé, wat is dat? Een pan? Een lepel? Een tas met
boodschappen?

wel of hier iemand woont!
Deel 8 in de serie Jens Het
en lijkt
Jolien

Vanaf 8 jaar

Met illustraties van Marijke Duffhauss

wol!’
Het is bijna dierendag. Iedereen in de klas kijkt ernaar uit,
behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee
te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar
buren in de Tjalkstraat een dier te lenen, maar dat mislukt.
Dan besluit Jens om stiekem zelf een hamster te kopen.
Zou dierendag nu toch een feestje worden?

Hij geeft Jolien een pets op haar schouder. ‘Dan win ik.
Zeker weten!’

Met illustraties van Marijke Duffhauss
In de klas van Jens en Jolien gaat een Oranjeproject van
start. Het project wordt afgesloten met een optocht op
Koningsdag. Wie zijn fiets of skelter het mooist versiert,
wint een prijs! Jens ziet het al helemaal voor zich: hij gaat
een Canadese legerjeep maken, en zelf wil hij zich verkleden als soldaat. Maar dat is niet zo simpel als gedacht.
Het pak is veel te duur en mama is helaas niet van plan
om het zomaar te kopen. Jens moet dus zelf iets verzinnen om het geld bij elkaar te krijgen. Gelukkig krijgt hij
hulp van Jolien. De tweeling begint een vlag-uithangservice, ze organiseren een mud race en nog veel meer.
Zou het genoeg geld opleveren om het pak te kunnen
kopen? En … zou het Jens lukken om de prijs te winnen?
Opnieuw een heerlijk, vlot geschreven en humoristisch
boek in de serie ‘Jens en Jolien’. Janny den Besten won de
Eigenwijsprijs met 1 april, het eerste deel in deze serie.

Vanaf 8 jaar

Janny den Besten

8 JAAR
EN
OUDER

Hiep hoi,
Koningsdag!

Bukken!' fluistert Jens. Samen sluipen naar het raam.
Ineens horen ze stemmen. Vlug duiken ze naar beneden.
'Laten we Jens en Jolien nemen.' Dat is de meester.
Jens en Jolien kijken elkaar aan. Wat?! Ze hebben het
over hen!

'Ik weet het nog niet, hoor.' Dat is tante Sandra. Ze
giechelt een beetje. 'De tweeling is altijd zo slordig …
Stel je voor dat Jens op mijn sleep gaat staan.'

Tante Sandra en de meester gaan trouwen! Jens en Jolien
willen op deze dag graag bruidsmeisje en bruidsjonker zijn.
Jens ziet zichzelf al zitten in een stoere auto en Jolien heeft
er zo'n zin in om een mooie jurk te dragen ... Maar dan
horen ze dat dit feest waarschijnlijk niet doorgaat, want
het aanstaande bruidspaar vindt Jens en Jolien niet netjes
genoeg.
Dat laat de tweeling niet zomaar gebeuren. Jens en Jolien
bedenken een plan om te bewijzen dat ze wél geschikt zijn
om bruidsjonker en bruidsmeisje te worden. Maar of dat
lukt …?!
Dit humoristische verhaal speelt zich af in de lente. Door
de quiz die Jens en Jolien in hun klas maken kom je ook allerlei interessante dingen te weten over Pasen en over de
lente.

Vanaf 8 jaar

Janny den Besten

‘De schat?’ echoot Jens.
‘Ik krijg hem niet te pakken!’
‘Wat bedoel je?’
‘Hallo, dat zeg ik toch!’ Jolien laat zich terugzakken. Binnen twee
tellen staat ze weer met beide benen op de grond.
‘Waar ben jij mee bezig?’ vraagt Jens.
Jolien draait met haar ogen. ‘Dat wil ik jou al de hele tijd vertellen. Maar jij loopt steeds weg.’
‘Nou, zeg het dan.’
‘Er is een schat op het kasteel verborgen.’
‘Een schat?
‘Ja, een schá-át!’

Dit humoristische verhaal speelt zich af op een kasteel. Door de
opdracht voor woordenschat die Jens en Jolien moeten maken
kom je ook allerlei interessante dingen te weten over een bruiloft.

Vanaf 8 jaar

Met illustraties van
Marijke Duffhauss

Met illustraties van Marijke Duffhauss

8 JAAR
EN
OUDER

‘De schat …’ steunt Jolien.

Lente
in Lekdorp

Het is de trouwdag van de meester en tante Sandra. Jens en Jolien
zijn bruidsjonker en bruidsmeisje. In het kasteel, waar de bruiloft
wordt gehouden, hoort Jolien het personeel vertellen over een
schat. Voor de vinder van de schat is er een heel leuke beloning.
Die prijs moet de tweeling zien te winnen!
Jens en Jolien struinen het hele kasteel door, maar vinden niets.
Totdat ze iets glinsterends te pakken krijgen … En wat zit er in de
tuin onder de grond verstopt? Maar dat kan de schat niet zijn …

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

‘Dit is een echt legerpak, Jolien. Als ik deze broek draag en
dat jasje, dan …’

9 789087 182571

9 789402 907339

Janny den Besten

Bruiloft in
het kasteel

Janny den Besten

Opnieuw een vlot en humoristisch geschreven verhaal in
de serie ‘Jens en Jolien’. Door het opstel van Jolien kom je
ook allerlei dingen over dierendag te weten.

goedwinkel.

Bruiloft in het kasteel

wang tegen zijn vacht. ‘Wat is-ie zacht! Net een bolletje

Doei
dierendag!

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

Mooi, hè?’ Trots laat hij de hamster aan Jolien zien.
‘Ah!’ Jolien aait met haar vinger over zijn rugje. Ze legt haar

8 JAAR
EN
OUDER

Janny den Besten
Jens wijst naar het soldatenpak in de etalage van de speel-

Janny den Besten

Een vlot en humoristisch geschreven verhaal, waarin je ook
dingen over het kerstfeest te weten komt die je vast nog
niet wist!

‘Kom dan!’ roept Jens zachtjes. Er klinkt geritsel. Even later
houdt hij een lichtbruin bolletje in zijn hand. ‘Dit is Wollie.

Janny den Besten

Het is kerstvakantie. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor Kerst, maar Jens en Jolien vervelen zich. Mama
zegt: ‘Ga iets nuttigs doen.’ De tweeling helpt daarom de
bewoners van de Tjalkstraat: buurvrouw Jonker, meneer
De Groot, buurman Landgraaf, mevrouw Rodenburg, meneer Broekhuizen … maar die rare buurvrouw Prietkamp
slaan ze liever over. Dan hoort Jolien een vreemd geluid in
de schuur van ‘Spriet’. Zal ze vlug voorbijlopen, of …?

En het ruikt een beetje vreemd.
Jolien buigt zich voorover.

Lente in Lekdorp

Jolien knikt. ‘Ja, ik weet niet.’
‘Nou, kom op! Dan moet je gewoon gaan kijken!’

zichtig trekt hij het deurtje open. Het is donker binnenin.

Hiep hoi, Koningsdag!

Met een wit gezicht wijst Jolien naar de schuur.
‘Spriet? Zit je daar nog steeds mee?’

Kerst in de
Tjalkstraat

Doei dierendag!

Jens kijkt achterom. ‘Wat is er?’

Kerst in de Tjalkstraat

tegen de schuur van buurvrouw Prietkamp.

8 JAAR
EN
OUDER

Janny den Besten
Jens gaat op zijn knieën voor zijn nachtkastje zitten. Voor-

‘Ik ga nooit meer mensen helpen’, zegt Jens als ze naar
huis lopen.

Meteen staat Jolien stil. O nee, daar is dat geluid weer.
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Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen:
8 JAAR
EN
OUDER

‘En ik verscheur dat papier met al die nut-ti-ge dingen.’Boos

9 789087 184506

Raadsels
rond de molen

Doelgroep: Kinderen
9 789087 184506
vanaf 8 jaar, Avi E5, CLIB 5

trapt Jolien tegen een steentje in de brandgang. Het ketst

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,99

Janny den Besten-van
Boudestein schreef als kind
al graag verhalen. Inmiddels
verschenen er diverse kinderboeken en romans van haar
hand. Zij geniet van verhalen
schrijven en het vertellen aan
zowel kinderen als volwassenen.

Janny den Besten

Als Jens
en Jolien
aan het
spelen zijn, ontdekken
Als Jens en Jolien aan het
spelen
zijn,
ontdekken
ze vlak ze
bijvlak bij
de molen een hut. De tweeling staat voor een raadsel: van
wie is deze geheimzinnige
de molen een hut. De tweeling
staat voorschuilplaats?
een raadsel: van
Jens denkt dat de hut is gemaakt door zijn klasgenoten,
wie is deze geheimzinnige
dat de hut
maar schuilplaats?
Jolien is daar niet zoJens
zeker denkt
van.
Als de tweeling nog een keer in de buurt van de hut is,
is gemaakt door zijn klasgenoten,
maar
Jolien
is
daar
niet zo
worden ze een stuk wijzer.
Jens en Jolien willen hun ontdekking geheim houden. Maar
zeker van. Als de tweeling
nog
een
keer
in
de
buurt
van
de hut
dat valt niet mee … En intussen houden de raadsels niet
Want wat
de poes
van hun
buurvrouw
Jonker,
is, worden ze een stuk op.
wijzer.
Jensdoet
enPoekie,
Jolien
willen
ontdekin de buurt van de hut?
king geheim houden. Maar dat valt niet mee … En intussen
Opnieuw een vlot geschreven en humoristisch verhaal in
houden de raadsels niet
Want
wat doet
Poekie,
poes
de op.
serie ‘Jens
en Jolien’.
In dit boek
kom je de
ook van
alles te
weten over molens.
van buurvrouw Jonker, in de buurt van de hut?
Opnieuw een vlot geschreven en humoristisch verhaal in de
serie ‘Jens en Jolien’. In dit boek kom je ook nog eens van alles
te weten over molens.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 4506
c-NUR 282-010
Verschijnt maart 2021

Janny den Besten

8 JAAR
EN
OUDER

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Met illustraties van Marijke Duffhauss

9 789402 907339

9 789087 182571

4-6 jaar

cij-

an.

bije

Willemieke Kloosterman-Coster

De buurvrouw
van Pieter is ziek

De buurvrouw van Pieter is ziek

der

Een toegankelijk én aantrekkelijk boek om het
onderwerp ziekte samen met een kind te bespreken!

Voorleesboek

De buurvrouw van
Pieter is ziek

Voorleesboek over kanker in je omgeving

Voorleesboek over kanker in je omgeving
Deel 5 in de serie Pieter
Bas, de buurjongen van Pieter, komt vaak bij Pieter spelen omdat zijn moeder naar het ziekenhuis moet. Ze heeft kanker. De
moeder van Bas krijgt medicijnen om de kanker te stoppen,
maar ze wordt er juist heel ziek en moe van. Zal de buurvrouw
wel beter worden? vragen Pieter en Bas zich af. Kinderen
krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met kanker in hun
nabije omgeving: een familielid, iemand uit de kerk of uit de
buurt die ernstig ziek wordt. In dit boek wordt eenvoudig en
beeldend uitgelegd wat het betekent als iemand kanker heeft.
Ook is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele beleving
rondom een ziekteproces en voor de vragen die er kunnen
leven bij kinderen.
Met veel kleurige illustraties van Anita Engelen.

iek
Willemieke Kloosterman-Coster

ent

ele
bij

0

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster Illustraties: Anita Engelen

Doelgroep: Kinderen van 4 tot 8 jaar
Eerder verschenen:

het een herkenbaar boekje voor peuters en kleuters. De tekst is geschreven
vanuit een reformatorische geloofsbeleving en is eenvoudig aan te passen als
de gebruiken in een specifieke situatie anders zijn dan in dit boek beschreven.
Leeftijd: 3-7 jaar.

Mama trekt Pieter naar zich toe. ‘Ik moet je iets
vertellen, Pieter. Zaterdag zijn we bij opa geweest, weet
je nog? Hij was heel ziek, hè?’
Pieter knikt. Ja, dat weet hij nog wel. Opa lag op
bed en zei bijna niets.
Mama zucht. Dan zegt ze: ‘Net belde oma om te

met Derk de ringen geven. Ook zegt Pieter een gedicht op voor het bruids-

Voorlees- en kijkboek
over rouw

paar, maar dat is best spannend!

Een bruiloft is een hele belevenis voor kinderen. In dit boek wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd wat trouwen betekent en wat er allemaal komt kijken bij een bruiloft. Door de illustraties wordt het een herkenbaar boekje voor

Pieter naar de kerk

In dit boek wordt op een speelse manier duidelijk hoe het eraan toegaat als
je naar school gaat. Allerlei begrippen worden uitgelegd, maar ook sociaalemotionele aspecten komen aan de orde. Het boek is zeer geschikt om voor
te lezen aan kinderen die binnenkort naar school gaan, maar zal ook bij kleuters die al een tijdje naar school gaan veel herkenning oproepen.
Met veel kleurige illustraties van Anita Engelen, inclusief een mooie overzichtsplaat.
Leeftijd 3-6 jaar.

peuters en kleuters. De gespreksvragen zijn geschikt om met kinderen door te
praten over het onderwerp.

Leeftijd: 3-7 jaar

Pieter gaat
naar school

Pieter zit bij mama achter op de fiets. Hij gaat naar
school. Pieter vindt het fijn om naar school te gaan. De

‘Wow!’ Met grote ogen kijkt Pieter naar het huis voor
hem. Er hangen allemaal witte ballonnen in de tuin en
bij de voordeur ziet hij een rood hart. Je kunt wel zien
dat oom Bas en tante Linda gaan trouwen!

vertellen dat opa is gestorven.’

Willemieke Kloosterman-Coster

Pieter op
de bruiloft

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster
Illustraties: Anita Engelen

juf vertelt mooie verhalen uit de Bijbel, hij mag leuke
werkjes maken en lekker spelen. In de bouwhoek bijvoorbeeld, of buiten in de zandbak. Nóg leuker is het
als hij helpend handje mag zijn. Pieter doet goed zijn
best om de juf te helpen.

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster
Illustraties: Anita Engelen

Willemieke Kloosterman-Coster

chter in het boek staan pictogrammen om de volgorde van de

erkdienst uit te leggen.

eeftijd: 3-6 jaar.

als iemand overlijdt en wat er dan allemaal gebeurt. Door de illustraties wordt

krijgt een mooie corsage, gaat met het bruidspaar op de foto en mag samen

Willemieke Kloosterman-Coster

tgelegd.

Willemieke Kloosterman-Coster

kste elementen van de eredienst op het niveau van een kind

ehalve aantrekkelijke illustraties bevat dit boek gespreksvragen.

sterft. In dit boek wordt op een begrijpelijk niveau uitgelegd wat het betekent

Willemieke Kloosterman-Coster

en en horen is duidelijk voor hen. In dit boek worden de belang-

Kinderen maken soms al op jonge leeftijd mee dat iemand uit hun omgeving

Pieter heeft
verdriet

Het is feest! Pieter mag mee naar de bruiloft van oom Bas en tante Linda. Hij

Pieter gaat naar school

maar stilzitten is best moeilijk!

m
r de kerk
naa

nog één keer zien, in een kist. Ook mag hij erbij zijn als opa wordt begraven.
Wat is het moeilijk om te begrijpen dat opa nu nooit meer bij hen is …

Pieter op de bruiloft

doen en een praatje te maken met de koster,

nderen horen bij de gemeente, maar niet alles wat ze in de kerk

Piaegtmeeer

Mama huilt, want de opa van Pieter is gestorven. Pieter is ook heel verdrietig.
Hij gaat samen met papa en mama en Derk naar oma. Daar mag hij opa

Pieter heeft verdriet

samen te zingen, om geld in de collectezak te

Pieter mag mee naar de kerk

Het is zondag. Pieter mag vandaag samen
met papa, mama en zijn broer Derk mee
naar de kerk. Pieter kijkt zijn ogen uit, want er
gebeurt van alles. Pieter vindt het mooi om

Willemieke Kloosterman-Coster
(1982) is getrouwd en moeder
van vijf kinderen. Willemieke
is invalleerkracht in het basisonderwijs.

9 789087 180751

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster Illustraties: Anita Engelen

9 789087 180751
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• Advertenties in tijdschriften
Full colour
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Verkoopprijs ca. € 12,95
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4-6 jaar

Een kleurrijk boekje, waar jonge lezers veel plezier
aan zullen beleven!

Algemeen

vanaf
6 jaar

Linda Bikker
Suus en Sem gaan vissen.

Mam heeft een idee.
Zo vangt Ben tóch vis.
En Sem?

Suus en Sem gaan vissen. Ben wil dat Vangt
ook.Sem
Maar
hij is
ook een
vis?nog te
klein. Ben huilt heel hard. ‘Stil nou!’ zegt Sem. ‘Zo vang ik
Suus en Sem gaan vissen is een vrolijk
niets.’ Mam heeft een idee. Zo vangt leesboekje
Ben tóch
vis. En Sem?
voor beginnende lezers.
Vangt Sem ook een vis?
‘Suus en Sem gaan vissen’ is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar

gaan vissen

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

9 789087 184513

Eerder verschenen:
vanaf
6 jaar

Suus en Sem gaan sparen is een vrolijk leesboekje
voor beginnende lezers.

en Sem

Suus en Sem gaan naar de markt.
De man van het brood geeft een kleurplaat.

gaan sparen

Wie wint, krijgt een prijs.
Suus kleurt haar plaat heel netjes.
Ze denkt dat ze wint!
Of is die van Sem mooier?
Maar dan pakt Ben de plaat van Suus.
Suus huilt. Nu kan ze niet meer winnen!
Of toch wel?

Vanaf 6 jaar

en Sem

er

gaan kleuren

6 JAAR
EN
OUDER
Suu

Suus verveelt zich.
‘Kijk’, zegt mam. ‘Hier heb ik een lap.
Kun je daar iets mee?’
Suus heeft een leuk idee.
Samen met Sem maakt ze een tent.
Maar dan begint het te regenen.
Is het nu uit met de pret?
Suus en Sem maken een tent is een
vrolijk leesboekje voor beginnende
lezers.

Vanaf 6 jaar

s en Sem

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Suus

Li n d a

Bikk

vanaf
6 jaar

6 JAAR
EN
OUDER

en Sem

maken een tent

vanaf
6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Suu

Suus en Sem spelen op het ijs.
Suus kan al schaatsen.
Sem wil het ook. Maar het lukt niet.
Hij glijdt steeds weg.
‘Ik stop ermee’, zegt Sem boos.
Is het nu uit met de pret?
Nee, want opa heeft een goed idee!
Suus en Sem gaan schaatsen is een vrolijk en
winters leesboekje voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar

s en Sem

Suus

en Sem

gaan schaatsen

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Li n d a B i k ke r

Li n d a B i k ke r

er

6 JAAR
EN
OUDER

‘Kijk Suus’, zegt Sem.

Suu

‘Ik heb een zak. Voor jou en voor mij.
Zullen we rommel gaan rapen?’
Suus en Sem vinden heel veel rommel.
Er ligt ook troep in het water.
Suus en Sem gaan varen om het te pakken.
Maar dan …
Suus en Sem gaan varen is een vrolijk leesboekje
voor beginnende lezers.

s en Sem

Suus

en Sem

gaan varen

Geesje Vogelaar-van
Mourik
Linda Bikker

leesboekje voor beginnende lezers.

s en Sem

Geesje Vogelaar-van
Mourik
Linda Bikker

Vanaf 6 jaar

Geesje Vogelaar-van
Mourik
Linda Bikker

9 789087 184513

Suus en Sem gaan kleuren is een vrolijk

Suu

Bikk

Suus en Sem gaan varen

Met munten kun je leuke dingen kopen!
En … met munten kun je andere kinderen helpen.

Wat zit er
in de doos?

vanaf
6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er
in de doos?
Suus
Li n d a

6 JAAR
EN
OUDER

Mourik
Linda Bikker
Suus en Sem gaan schaatsen Geesje Vogelaar-van

Ze wil liever geld.
Want Suus spaart munten.

s en Sem

vanaf
6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er
in de doos?
Suus
Linda Bikker

Suus
Wat en
zit Sem
er ingaan
de kleuren
doos

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,49

Suu

Suus
Wat en
zit Sem
er ingaan
de sparen
doos

Wat zit er
in de doos?

Ze viert feest met Roos, Jop, Saar en Sem.
Suus vraagt geen pakjes.

6 JAAR
EN
OUDER

Mourik
Linda Bikker
Suus en Sem maken een tent Geesje Vogelaar-van

Suus is jarig.

Vanaf 6 jaar

9 789087 182847
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en Sem

s en Sem

Geesje Vogelaar-van
Mourik
Linda Bikker

Doelgroep: Kinderen in groep 3, AVI-E3, CLIB-3

Full colour
Uitvoering gebonden
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Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 4513
c-NUR 281-010
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Bik

r

Suu

Ben huilt heel hard.
‘Stil nou!’ zegt Sem. ‘Zo vang ik niets.’

Deel 6 in de serie Suus en Sem

Suus

6 JAAR
EN
OUDER

Maar hij is nog te klein.

Li n d a

Linda Bikker (1979) woont in
Gouda. Tekenen is haar hobby
en werk. Linda heeft diverse
prentenboeken geschreven én
getekend, met name voor jonge
kinderen. Ook tekent ze in opdracht voor diverse christelijke
tijdschriften.

ke

Ben wil dat ook.

Suus en Sem gaan vissen

Suus en Sem
gaan vissen

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

2-6-2014 11:41:08

9 789087 181871

9 789087 182847

3-4 jaar

Voorleesboek

Peuters en kleuters ontdekken welke variatie aan
kleuren er is!
Linda Bikker

Alle kleuren van
de schepping
God schiep heel de aarde
en ook het heelal.
Met prachtige kleuren.
Ken jij ze al?

Linda Bikker (1979) woont in
Gouda. Tekenen is haar hobby
en werk. Linda heeft diverse
prentenboeken geschreven én
getekend, met name voor jonge
kinderen. Ook tekent ze in opdracht voor diverse christelijke
tijdschriften.

Met dit boekje ontdekken peuters en kleuters dat er een
enorme variatie aan kleuren om hen heen te zien is. Ook leren
ze op een speelse manier hoe je deze kleuren kunt benoemen:
een citroengele vlinder, een knalrode aardbei of het zachtroze
huidje van een baby.
Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte de illustraties.
Doelgroep: Peuters en kleuters

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen:
A is van Ark.

e drijft op de zee.

et Noachs familie.

e zijn er ook mee?

dit boekje leert een kleuter of peuter niet alleen
veel dieren, maar ook het alfabet kennen.
rmee staat deze uitgave garant voor heel veel
en voorleesplezier.

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 14 cm
Omvang ca. 64 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 8,95
ISBN 978 90 8718 4377
c-NUR 272-020
Verschijnt maart 2021

a Bikker schreef de tekst op rijm én maakte de
traties.

9 789087 184377
9 789402 907148
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< 12 jaar

Nieuwe serie kinderboeken over het leven en sterven
van martelaren uit de kerkgeschiedenis

Non-fictie kinderboeken

Mieke van Steenis-van den
Dikkenberg

In Uw handen

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg
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Staat
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markt.
Mensen
komen
hun
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nietvrij
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Precies
op
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plek. Dat is … bij de cel van Jan
dit boekje leer je Jan kennen. En ook drie andere martelaren:
Herrewijn.
Wat horen
daar? Staat
daargevangengenomen.
een man achter de
Christiaan,
Jacob enzeJanneke.
Ze worden
erger … Maar hoe komt het toch dat ze niet bang zijn?
tralies En
te nog
schreeuwen?
Nee, ze horen zingen. Het is Jan. Hij
zingt elke
dag.
Omdat
weet:
liever
met deover
Heere
in de cel,
In Uw
handen
is hethijeerste
deel
van verhalen
martelaren
uit de kerkgeschiedenis. De boekjes zijn geschikt voor kinderen
dan zonder
de Heere vrij zijn.
van 7 jaar en ouder.
In dit boekje leer je Jan kennen. En ook drie andere martelaren: Christiaan, Jacob en Janneke. Ze worden gevangengenomen. En nog erger … Maar hoe komt het toch dat ze niet
bang zijn?
‘In Uw handen’ is het eerste deel van verhalen over martelaren
uit de kerkgeschiedenis. De boekjes zijn geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder.

7 JAAR
EN
OUDER

In Uw handen

Het gebeurt in het najaar van 1560. In het stadje Honscote in
Vlaanderen is markt. Mensen komen hun boodschappen doen.
Maar dat niet alleen. Veel mensen blijven een poosje staan.
Precies op één plek. Dat is … bij de cel van Jan Herrewijn.

Mieke van Steenis-van den
Dikkenberg (1992) is opgegroeid in Overberg en
woont sinds haar huwelijk in
Waardenburg. Ze is moeder,
invaljuf en vioollerares. Sinds
2013 schrijft ze boeken voor
jonge kinderen.

Doelgroep: Kinderen vanaf 7 jaar
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 4735
c-NUR 210-000
Verschijnt maart 2021

9 789087 184735
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Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Uniek Bijbelleesplan voor jonge kinderen –
met verwerkingsmateriaal
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In een jaar door de Bijbel

David Murray doceert Oude
Testament en praktische
theologie aan het Puritan
Reformed Theological Seminary
en is voorganger in de Free
Reformed Church in Grand
Rapids (VS).

Jong geleerd, oud gedaan. Dat geldt zeker ook voor het lezen
van de Bijbel. Het is belangrijk dat kinderen al jong regelmatig
en gestructureerd Bijbellezen. ‘Ontdekkingsreis’ biedt een
leesplan voor de Bijbel dat kinderen van ongeveer tien jaar
hierbij helpt. In een jaar komen alle Bijbelboeken aan de orde.
Verwerkingsmogelijkheden dragen ertoe bij dat kinderen
nadenken bij hetgeen ze hebben gelezen.
Redactie Jeroen Kriekaard.

David Murray

In een jaar
door de

Bijbel

Doelgroep: Kinderen van negen tot twaalf jaar

David Murray
Promotie:
• Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften
• Mailing naar jongerenorganisaties
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12-11-2020 16:47

Uitvoering paperback
Formaat 16 x 24 cm
Omvang 216 pagina’s
Verkoopprijs € 11,95
ISBN 978 90 8718 1222
c-NUR 746-020
Reeds verschenen

9 789087 181222
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later vertelt ze dat ze heel bang is voor paarden en
pony’s, omdat ze vroeger van een paard gevallen is.

Vluchtheuvel. Jarenlang was hij actief binnen de
hulpverlening en het pastoraat.

2ek

Ze wil de pony helpen verzorgen en ook
meteen vriendin met Lisa worden. Maar
wil Lisa dit eigenlijk wel? Carolien is nogal
bazig en ze kan alles wel érg goed. Als
Lisa jarig is, nodigt ze Carolien niet voor

3

e

Op zoek naar Rosie

De grap van groep 3

Ingrid Medema-Schalk,
140 pag., € 10,95

Suzanne Knegt
144 pag., € 9,95

Gisette van Dalen
48 pag., € 7,95

14,8x21,5-geb_grap groep 3 def.indd 1

haar feestje uit. Maar dat laat Carolien niet
zomaar gebeuren …

druk

& Su mm

Rosa’s cupcakes

-5

Maartje gaat hen leren springen!
Carolien is dol op Lisa’s pony Summer.

7

gt
Suzanne Kne

er

De zomervakantie is voorbij. Lisa zit in
groep 6 en ze gaat ook weer naar rijles. Juf
Er is ook een nieuw meisje op les: Carolien.

31-1-2011 15:49:49
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Vanaf 8 jaar

4e

druk

gt
Suzanne Kne

& Su mm

Jongeren naar
het huwelijk

Vrienden op
de manege

H. van Groningen
72 pag., € 8,95

Suzanne Knegt
109 pag., € 9,95

Lisa en summer dl5-omslag.indd 1

kleur-hoed-Jongeren n huwelijk_omslag.indd 1

op de manege

Lis

Lis
a

aan haar vragen.

druk

6 jaar en ouder

Vanaf 8 jaar

Ze zal volgende week op les eens wat dingetjes

e

dru
-7

‘Lisa en Summer’!

H. van Groningen is directeur van Stichting De

warm. Vriendin worden met Carolien.
Maar … ze kent Carolien nog niet goed.

H. van Groningen

de omgang met de Bijbel komen aan de orde.
om er samen over door te praten.

Lisa gooit de dekens van zich af. Pfff, wat is het

er

dru

communiceer je met elkaar?’, ‘Seksualiteit en
gezinsvorming’, maar ook de relatie tot ouders en

Vrienden

5

& Su mm

Suzanne Knegt

Opnieuw een gezellig deel in de ponyserie

Suzanne Knegt

angst af te helpen. Zou haar idee goed uitpakken?

pen als ‘Wat is de basis van je huwelijk?’, ‘Hoe

9 JAAR
EN
OUDER

a

-5

Marleen vroeger ook paard reed. Maar als de juf van

Lisa bedenkt een plannetje om juf Marleen van haar

je voor te bereiden op het huwelijk. Onderwer-

Gespreksvragen na ieder hoofdstuk stimuleren je

dit plan hoort, rent ze ineens huilend de klas uit. Even

4ek

Dit boekje biedt een praktische handreiking om

Jongeren
naar het
huwelijk

H. van Groningen

Lisa wil graag iets met paarden doen, omdat juf

ingestelde huwelijk.

er

Het is bijna 1 april.
Daarom verzint groep 3 een grap.
Een grap voor de juf!
Trapt ze er in?
Een vrolijk verhaal voor
beginnende lezers.

zeker voor het geschenk van God, het door Hem

Gisette van Dalen

verjaardag van juf Marleen.

Ze zegt zacht wat in zijn oor.

ga je daar als regel goed mee om. Dat geldt dan

De grap
van
groep 3

Serie Zorg voor elkaar

-7
er

Yes! Lisa wordt uitgekozen om in de feestcommissie
te gaan zitten. Ze mag iets leuks organiseren voor de

Dan buigt ze haar hoofd naar Bram.

Als je iets moois of waardevols krijgt van iemand

n
Gisette van Dale

Vrienden op de manege

Natuurlijk! Wat een goed idee!

op zoek naar Rosie

gevoel vanbinnen. Haar vingers zweven boven de toetsen.

Rosie

Floor kijkt om zich heen.

Lis

& Su mm

Lisa staart naar het beeldscherm. Kon ze juf Marleen
maar helpen. Kon ze maar … Ineens krijgt ze een warm

7

De grap van groep 3

Lis
a

‘Ik heb een plan!’

Jongeren naar het huwelijk

vanaf
6 jaar

op zoek naar

9 JAAR
EN
OUDER

27-4-2012 13:51:19

26-4-2012 13:31:00

vanaf
6 jaar

Huwelijksreis

Deze twee zaken klinken door in dit gehele boek, waarin het

Bijbelse navigatie voor (aanstaande) echtparenhuwelijksformulier regel voor regel wordt overdacht. Duidelijk
blijkt dat het formulier is gegrond op Gods Woord. Het is bovendien voluit reformatorisch. De eer van God staat voorop!

Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk
nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs.
Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedingskringen in de gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit dit boek is ontstaan.

Frans en Andrea van Hartingsveldt

Het klimrek op het plein van de school van
Bram moet weg. Het is te oud om nog te
gebruiken. Maar een nieuw toestel kost veel
geld. Daarom voert iedere klas een actie.

Persoonsvorming staat op veel christelijke scholen op
de agenda. Iedereen ziet het belang ervan, maar
tegelijkertijd blijft er onduidelijkheid over wat er
precies mee wordt bedoeld. Wat is een christelijke
visie op persoonsvorming? En wat betekent die voor het
onderwijs? Dit boek geeft uitleg over begrippen en theorieën die bij persoonsvorming worden gebruikt. Aan de
hand van christelijke uitgangspunten worden deze theorieën gewogen en wordt een eigen benadering geformuleerd.
Het uiteindelijke doel van persoonsvorming is dat het kind
een antwoordend persoon wordt ten opzichte van de ander en de Ander. Dat het kind gaat zeggen: 'Hier ben ik'.
Dit boek schetst hoe je als leraar een bijdrage kunt leveren
aan de persoonsvorming van de leerling. Het boek is geschikt gemaakt voor opleiding en persoonlijke studie van
iedereen die in het onderwijs werkt. Het bevat veel praktijkvoorbeelden, kaders met extra uitleg en studievragen.

Bram verzint een plan: Groep 4 knapt oude
spullen op en verkoopt ze.
Zal dat idee veel geld opleveren? En hoe
loopt het af met een bijzondere vondst in de
kringloopwinkel?

Samen nadenken over
het huwelijksformulier

3e

druk

Ds. J.A. Weststrate

4e

druk

6 jaar en ouder

Elsbeth Visser-Vogel en Bram de Muynck

Hier ben ik
Een christelijk perspectief op
persoonsvorming in het onderwijs

Elsbeth Visser-Vogel en Bram de Muynck

2e

druk

Ds. J.A. Weststrate

Frans en Andrea van Hartingsveldt

4e

druk

Ds. J.A. Weststrate is sinds 2009 predikant van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. Eerst diende hij de gemeente te Terneuzen. Sinds 2014 is hij verbonden aan de gemeente te Pretoria.

een paradijsbloem

Gisette van Dale
n

De kunst
van
groep 4

Gisette van Dalen

Het huwelijksformulier is behandeld tijdens gemeenteavonden.
Omdat bleek dat de overdenking ervan niet alleen waardevol is
als voorbereiding op het huwelijk, maar ook tot troost en bemoediging voor reeds (jarenlang) gehuwden, is besloten tot een uitgave. Aan ieder hoofdstuk zijn een aantal vragen toegevoegd die
aanzetten tot het samen bespreken van dit waardevolle formulier.

HET HUWELIJK

Tijs geeft Bram een por. ‘Zeg het nou!’
Bram voelt een kriebel in zijn buik.
Zou juf Lotte zijn plan leuk vinden?
Langzaam steekt hij zijn vinger op.
‘Bram’, zegt juf Lotte. ‘Wat is jouw idee?’

Hier ben ik

Het eerste huwelijk is door de Heere Zelf gesloten in het paradijs.
Het wordt dan ook met recht een ‘paradijsbloem’ genoemd. Door
onze val is deze bloem echter geknakt. Daarom begint het huwelijksformulier met de woorden: ‘Overmits den gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt.’ Echter de Heere belooft de gehuwden ook dat zij verzekerd
mogen zijn van de gewisse hulpe Gods in hun kruis.

De kunst van groep 4

Frans en Andrea van Hartingsveldt

HET HUWELIJK een paradijsbloem

Huwelijksreis

Op je trouwdag begin je aan een huwelijksreis. Misschien ben je al een
paar jaar onderweg. Misschien ben je net getrouwd of tref je voorbereidingen voor je huwelijk. Voor al deze (aanstaande) echtparen is dit boekje bedoeld. Meer dan ooit is het belangrijk om je op je huwelijksreis voor
te bereiden en als je al een poosje op reis bent om koers te houden.
De gedachten over liefde en trouw in onze maatschappij komen steeds
verder af te staan van hoe de Heere het bedoeld heeft. Huwelijksreis
wil je materiaal aanreiken om bewust bezig te zijn met je huwelijk en je
te spiegelen aan Gods Woord. Het is daarom niet alleen een leesboek,
maar vooral een luisterboek: wat zegt de Bijbel? Het is ook een doeboek: vragen en voorbeelden nodigen je uit om naar je eigen huwelijk te
kijken en er samen met je (aanstaande) man of vrouw over in gesprek te
gaan. Deze uitgave is ook geschikt om op een huwelijks(voorbereidings)
kring in de kerkelijke gemeente gebruikt te worden.

2e

druk
Driestarreeks
voor opvoeding en onderwijs

9 789087 182434

Huwelijksreis - omslag definitief.indd 1

Soldaat in een
ander leger
A. Vogelaar-van Amersfoort
132 pag., € 11,95

Huwelijksreis
Andrea van HartingsveldtMoree
128 pag., € 9,95

9 789462 788800
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paradijsbloem

De kunst groep 4_omslag_def.indd11-09-17
1
15:40

ds. J.A. Weststrate
304 pag., € 19,95
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De kunst van groep 4

Hier ben ik

Gisette van Dalen
92 pag., € 7,95

Elsbeth Visser en
Bram de Muynck
160 pag., € 12,95

28-6-2013 8:31:04

9 789087 182434
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G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

n February 29, 1948, Richard Wurmbrand was arrested by the secret police.
His crimes? Leading Christian worship and witnessing—both of which were
illegal under the atheistic Communist regime in Romania.

OP DE DEUR

Richard spent fourteen years in prison. He was tortured, beaten, and locked into
a solitary confinement cell. Sabina Wurmbrand spent three years in a labor camp,
nearly freezing to death as she and other prisoners worked on the Danube Canal. She
was repeatedly told her husband had died behind bars.

eld nog onbewerkt

Vervolgde christenen in IndiaBut Richard and Sabina Wurmbrand had an unshakeable faith in Christ. Neither of
them gave up hope, and neither of them would stop talking about Jesus.

Jeannette Donkersteeg

The Voice of the Martyrs (VOM) is a nonprofit, interdenominational missions organization that offers practical and spiritual help to persecuted Christians around the world.
Founded in 1967, VOM is dedicated to inspiring all believers to deepen their commitment to Christ and to fulfill His Great Commission—no matter the cost.

druk

De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De
Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans
pen voortkwamen. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst.
Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet weer recht aan
de oorspronkelijke uitgave. De vertaler heeft ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave opgenomen. Die
helpen het boek te verstaan en laten zien dat de auteur
steeds teruggrijpt op de Bijbel. In voetnoten licht de vertaler historische en biografische bijzonderheden toe, geeft
hij theologische verduidelijkingen en wijst hij op Bijbelse
toespelingen.
Zijn inleiding maakt duidelijk waarom Bunyan De
Christinnereis schreef als vervolg op De Christenreis. Zo
wilde hij De Christenreis verduidelijken, mogelijke misverstanden wegnemen en aanvullingen geven. Hierdoor
komen in De Christinnereis bijvoorbeeld het christelijk
gezinsleven, de kerk en de ambten scherper in beeld

Gevangene

nummer 1

Het levensverhaal van
Richard en Sabina Wurmbrand

4

druk

Belicht vanuit
het leven van Jozef
als onderkoning

2ek

dru

Jeannette Donkersteeg

2e

Met kanttekeningen
Puriteinse
klassieken

druk

4

Octavius Winslow

Ds. A.T. Vergunst

Bidden met
de Schrift

De Christinnereis

John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse
predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk Genade overvloeiende voor de grootste
der zondaren en door zijn allegorieën De Christenreis, De
Christinnereis en De Heilige Oorlog.
Dit is het vierde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Ihicium, voluptumet praeper iaspid ullat volenis aceptium
inctiatet fuga. Apicillautem repta sustiorest eume natiusa
ectibus placcum invent, sit quam quas alibus, in ex ese
veliqui anderum fugit alitat.
Exeriossi con nonsed magnimagnis reptam aspid que
nosam dolupta tiorit harcimetur rendae pro dolum
earuptaque nulla nonserro doluptatem aspedis nim audit,
sin rates illab iunt omnitat ioritium voleces totaeptat in
pratibusda vero bereictature eos et ellabo. Ut aut delit,
ius explit quias milit ut rerspe niment dit faccae illaboria
volum evenihilibus ratecti volorep tatatia dellatem labo.
Ur?
Mus, que doloreium autem sequat volorem quiscidic tet
laut occum repro mos cupta aut eos et aut magnihiciet
voloresequat vel illorep elibea volorecus pa nihillabore
et modignimus sitius, core vendel molorum faceatur
aut rem ad magnimus dolore cus dem apellate solorep
erentotatae cuptatium ius quunt reicidem. Andit laudici
enimillut ute que poreicimus etur?

De
Christinnereis

Vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

De volheid
van Christus

e

John Bunyan

3e

Ds. A.T. Vergunst

2

e

Richard en Sabina Wurmbrand

Vervolgde kerk
in India

Now, for the first time, both sides of this amazing story are told in one book.
Wurmbrand tells of Richard and Sabina Wurmbrand, combining stories and research
from the following books: The Pastor’s Wife, In God’s Underground, and Tortured for
Christ. Your faith will be inspired as you go deep inside the darkest prison cells to see
how the light of Christ continues to shine from the hearts of those totally committed
to Him.

John
Bunyan

Bidden met de Schrift
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The Pastor and His Wife Who
Changed the World
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9 789087 181277

Driestarreeks
Studium Generale

Peter Boer

9 789087 181949

9 789087 181987

De volheid van Christus_omslag lichter.indd 7

Gevangene nummer 1

Jeannette Donkersteeg,
152 pag., € 9,95

Richard Wurmbrand,
352 pag., € 19,95

9 789087 181383

Ds. W.C. Lamain (1904-1984) was een bekend predikant binnen
de Gereformeerde Gemeenten en daarbuiten. Ook al diende hij
het grootse deel van zijn ambtelijke loopbaan in Amerika, desondanks had hij door zijn preken en artikelen innige banden met
velen in het oude vaderland die de persoonlijke omgang met de
Heere kenden.

Een
begeerlijke
rijkdom

2e

Door dit dagboek mag ds. Lamain nog spreken nadat hij gestorven is.

druk

9 789087 182854

9 789087 183479

Bijbels
dagboek

Een
begeerlijke
rijkdom

ds. A.T. Vergunst,
64 pag., € 8,95

9 789087 181987

9 789087 181949

James
Burn Sr. De
Niet Verloren
Zoon

Ben je graag met je haar bezig, of het nu lang of
kort, steil of gekruld is? Dan is dit boek iets voor jou!
In Creatieve haarcreaties maken met Hanna vind je
meer dan dertig ideeën om je haar op te steken of in
te vlechten. Stap voor stap, zowel in tekst als in beeld,
leert Hanna je de juiste kapseltechnieken voor allerlei gelegenheden. Behalve kapsels vind je in dit boek
veel tips voor de verzorging van jouw haar, of dat van
anderen. Alles voor een piekfijn resultaat!

3e

druk

Naar Uw
getuigenis
52 meditaties

Hanna Roubos-Nobel heeft van haar hobby haar

2e

2e

Hair by H. Ze geniet ervan om haar passie en kennis

druk

Ds. J. Karels, Ds. W.J. Karels

werk gemaakt: ze is bruidsstyliste en eigenaar van
met anderen te delen.

druk

Hanna roubos-nobel

Veertig vragen bij het Oude Testament

9 789402 907162

Ds. J. Karels, Ds. W.J. Karels

Dr. Mart-Jan Paul

Uit zijn nagelaten werken is een dagboek samengesteld. Het zijn
woorden vol onderwijs en troost. Op indringende wijze kon ds.
Lamain met grote ernst spreken over de eeuwige toekomst van
hen die voor eigen rekening voortreizen naar de eeuwigheid.
Maar hij kon ook op een zeer liefdevolle manier wijzen op de mogelijkheid van zalig worden door de Heere Jezus, de enige Borg
en Middellaar.

Ds. W.C. Lamain

John Bunyan,
312 pag., € 26,95

Creatieve haarcreaties maken met Hanna

Ds. W.C.
Lamain

07-05-19 13:05

Bidden met de Schrift
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Bijbels dagboek

Bijbels dagboek

-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische
te Leuven en eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude
nt.

Octavius Winslow,
296 pag., € 24,95

Deze bundel bevat 52 meditaties. Uit de titel spreekt de wens van beide
schrijvers om het Woord van hun Zender na te spreken. De kern van
de boodschap is: voor verloren zondaren is behoudenis te vinden in het
bloed van Jezus Christus.
In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook is er onderwijs in te vinden omtrent de leidingen die de Heere
met Zijn kinderen houdt. De meditaties zijn zeer geschikt voor persoonblijk gebruik. Ze kunnen ook gebruikt worden bij de weekopening
of -sluiting. De twee predikanten zijn broers van elkaar.

Bidden met de Schrift_omslag DEF.indd 1

De Christinnereis

12-04-19 18:29

Naar Uw getuigenis

ek behandelt de auteur tientallen vragen, om struikelblokken bij het lezen
eg te ruimen.

Struikel
Dr. Mart-Jan Paul

De Christinnereis_omslag.indd 1

9 789087 181277

blokken

en christenen hebben vragen bij de uitleg, ook kritische buitenstaanders
n ons. Waarom bevat het Oude Testament zoveel passages met geweld?
en de beschreven gebeurtenissen wel? Het is toch onmogelijk dat een volk
r dan twee miljoen mensen door de woestijn zwierf? De stad Jericho was
ang verwoest voordat het volk Israël daar arriveerde?

Struikelblokken

e Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat
oor ons allerlei vragen op. Wisten de Israëlieten wel van een leven na de
Wat kunnen wij met de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren?
e Knecht des HEEREN in het boek Jesaja echt Jezus als Messias bedoeld?
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