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  Br    1 

Christus en zijn kerk / A. Simonis. - Zeist : Gregorius, 2002. - (Brieven van 

de kardinaal ; nr. 5) 

  Br    2 

Gods vrijwilligers / A. Simonis. - Zeist : Gregorius, 2001. - (Brieven van de 

kardinaal ; nr. 4) 

 2001 - Het jaar van de vrijwilligers, ook in kerkewerk actief: 

belangeloze inzet ten dienste van anderen. Het bisdom reikt de 

vrijwillgers ter ondersteuning en ontwikkeling een helpende hand met 

vormings- en toerustingscursussen. 

  Br    3 

Lijden en sterven van zieken. – [S.l.] : Bisschoppelijke brieven, 1985 

 Herderlijk schrijven over stervenshulp, sterven, euthanasie en de  

 ethische en gelovige bezinning daarop 

 

  Br    4 

Groeien door het leven. - Utrecht : Secretariaat rk Kerkgenootschap, 1991. - 

(Bisschoppelijke brieven ; nr. 28) 

ISBN 9072567145 

 Herdelijk schrijven over omgaan met ouder worden 

  Br    5 

Zorg om het levenseinde : brochure op basis van de notitie: wat betekent  

goede zorg rondom het levenseinde van ouderen? van de Werkgroep 

Zorg en Ethiek van de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen / E. 

Bouman. - 's-Hertogenbosch : Unie KBO, 2000. - (Gespreksbrochure van de 

Unie KBO) 

 De eindigheid van het leven van ouderen en een ethische discussie en 

de stand van zaken rond manieren van sterven 

  Br    6 

Samen leven? : Nationale Ziekendag Dag voor iedereen zondag 9 

september 2001 / De Zonnebloem. - Breda : de Zonnebloem, 2001 

 Grondvormen van samenleving door mensen - alleen of met 

meerderen - en de confrontatie hiervan met een aantal schaduwzijden 

van onze welvaart, met als doel eerlijk de contouren van een ander 

samenleven te markeren 

  Br    7 

Jongeren tijdschrift : toekomstperspectief / Chris Swüste [red.]. - 

Nijmegen : Jonge Kerk, z.j. 

 Hoe ziet je toekomst eruit in het licht van "een nieuwe hemel en een  

 nieuwe aarde", zie je perspectief ook als het tegen zit? 

  Br    8 

Jongeren tijdschrift : leven na de dood? / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Ook in de betekenis zoals voor de jonge weduwe: zij is niet degene 

die dood is, zij is degene die moet leven na de dood, letterlijk! 
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  Br    9 

Jongeren tijdschrift : anders geloven / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Hoe sta je tegenover andere godsdiensten als het Jodendom, de Islam 

of het Boeddhisme, levensverhalen 

  Br   10 

Jongeren tijdschrift : recht doen / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge 

Kerk, z.j. 

 Gij zult niet begeren wat een ander toebehoort houdt ook in het 'scheel  

 kijken' van jaloezie, omdat je met halve ogen nauwlettend in de gaten  

 houdt wat een ander heeft en wat jou, blijkbaar, ontbreekt 

  Br   11 

Jongeren tijdschrift : dromen en visioenen / Chris Swüste [red.]. - 

Nijmegen : Jonge Kerk, z.j. 

 Dagdromen. Dag dromen! Welkom in mijn leven. Wat ben ik blij dat 

ik jullie heb. Jullie helpen mij zoeken naar innerlijke rust 

  Br   12 

Tijdschrift voor jongeren : feestvieren / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Feesten kan zijn een drukke gezellige party met vrienden of alleen 'bij  

 mezelf thuiskomen' om met een goed boek en een lekker glas wijn 

mijn accu weer bij te laden 

  Br   13 

Tijdschrift voor jongeren : geschiedenis / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Geschiedenis als levensles en geschiedenis in verband met de  

 december-feesten 

  Br   14 

Tijdschrift voor jongeren : heimwee / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

Heimwee naar vroeger, heimwee na een verhuizing, heimwee naar een 

stukje verleden 

  Br   15 

Jongeren tijdschrift : wat maak ik van mijn leven? / Chris Swüste [red.]. - 

Nijmegen : Jonge Kerk, z.j. 

 Door wie laat jij je leven door bepalen: maak je dat zelf uit of voel je  

 je gestuurd door iets van vroeger? 

  Br   16 

Jongeren tijdschrift : nieuwsgierig / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge 

Kerk, z.j. 

 Tussen "Ik ben niet nieuwsgierig" en "ik wil wel graag alles weten"  

 blijkt het verschil daarin te zitten, dat het eerste gericht is op eigen  

 behoefte bevrediging, en het tweede meer een teken van 

belangstelling, zorg en interesse voor de ander inhoudt 
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  Br   17 

Jongeren tijdschrift : daadkracht / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge 

Kerk, z.j. 

 Wanneer kom je in actie, en hoe voel je je achteraf als je het af laat  

 weten in dreigende situaties 

  Br   18 

Tijdschrift voor jongeren : leven nemen / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Abortus. Gij zult niet doden. Oorlog 

  Br   19 

Tijdschrift voor jongeren : leven nemen / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Overal waar IK belangrijker ben dan JIJ strijdt dit met het zesde gebod  

 "Gij zult niet doden". 

  Br   20 

Tijdschrift voor jongeren : kunst / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge 

Kerk, z.j. 

 Leven is kunst. Kunst is een uiting van inspiratie die komt van God 

  Br   21 

Tijdschrift voor jongeren : supermarkt / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Voor de een is kopen in een supermarkt een gewone bezigheid, terwijl  

 anderen steeds weer moeten nadenken voor ze iets kunnen uitgeven 

  Br   22 

Jongeren tijdschrift : jaloezie / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge 

Kerk, z.j. 

Wanneer liefde alleen maar allesverstikkende, zelfzuchtige 

bezittersdrang is, spreekt men van jaloezie. Het verschil tussen het 

goede van jaloezie en het negatieve van afgunst 

  Br   23 

Jongeren tijdschrift : gelukzalig / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge 

Kerk, z.j. 

 Alle leuke dingen die gebeuren sla je op in je bwaardoos van geluk, 

die je je hele leven met je mee draagt 

 Br   24 

Jongeren tijdschrift : bloei / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge Kerk, 

z.j. 

 In de bloei van je leven of een betekenisvolle bloem, die zich opent 

voor een ander 

  Br   25 

Jongeren tijdschrift : recht spreken / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

Een ander geluid over de roddelpers, hoe is het voor ouders van 

bekende Nederlanders te ervaren als de pers de huwelijksplannen van 

hun dochter denkt te bepalen, hoe voor kinderen, wiens populaire 



 

BROCHURES 

Bijgewerkt tot 06-12-15 

ouders in scheiding liggen en dat breeduit in de pers kunnen lezen. 

Jaloezie en eigenwaarde strijden met elkaar 

  Br   26 

Jongeren tijdschrift : ziek / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge Kerk, 

z.j. 

 Ze is niet dood, ze slaapt. Herboren 

  Br   27 

Jongeren tijdschrift : mensenrecht / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Stelen is niet alleen kijken doe je met je ogen, maar is ook een ander  

 willen laten delen in onze welvaart 

  Br   28 

Jongeren tijdschrift : vreemdelingen / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

Het leek een onbewoond eiland. Maar na de ontdekking van de 

voetafdrukken in het zand, die niet van mij waren, zag ik in dat ik niet 

alleen was. In plaats van me gelukkig te voelen, werd ik bang ... 

  Br   29 

Jongeren tijdschrift : angst / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : Jonge Kerk, 

z.j. 

 Angst en hoe ga je ermee om 

  Br   30 

Tijdschrift voor jongeren : op de vlucht / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Vluchten voor anderen, voor jezelf, uit sleur of weggelopen van thuis 

  Br   31 

Tijdschrift voor jongeren : relaties / Chris Swüste [red.]. - Nijmegen : 

Jonge Kerk, z.j. 

 Als je je best ervoor doet, kan er veel bereikt worden met je 'relaties',  

 maar het betekent wel dat je er veel in moet willen investeren 

  Br   32 

Christus : 10 meditaties uit de Filippijnen. - [S.l.] : [s.n.], z.j. 

De omstandigheden van de mens, in het licht van het geloof en het 

geloven in woord en daad, hier wordt vergeleken met dat op de 

Filippijnen  

Br   33 

Naar mensen toe : resultaten van een enquête onder parochianen. - 

Lelystad : Pax Christi Parochie, 2003 

Uitslag van een enquête naar beleving van activiteiten van de 

parochie, uitgevoerd onder een statistische selectie onder alle 

parochianen. Wat leeft er in de parochie, hoe denken parochianen over 

kerk, geloof en parochie, welke wensen en verwachtingen hebben 

parochianen van de parochie. 

Br   34 

Idem 

Br   35  
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Idem 

Br   36  

Idem 

Br   37  

Idem 

Br   38  

Idem 

Br   39 

Katholiek met hart en ziel : Kerk-zijn in een nieuwe wereld / A. Simonis 

- [Utrecht] : Dienst Communicatie Aartsbisdom Utrecht  

 De geschiedenis van 150 jaar katholieke gemeenschap in Nederland.   

 De plaats van de kerk in de samenleving: toen, nu en straks 

Br   40 

Gids vrijwilligers / A. Simonis. - [Utrecht] : Dienst Communicatie 

Aartsbisdom Utrecht, 2001 

 Want zij hebben samen met mij gestreden voor het evangelie, samen   

 met Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het 

 boek des levens staan, woorden van Paulus (Fil. 4,3) 

   Br   41 

En nou mag Ík es iets zeggen! : uitspraken van kinderen over God, geloof 

en kerk / Dokus [tekst en ill.]. - Zoetermeer : Mozaiek, cop. 2005 

ISBN 9023991664 

 Grappige plaatjes en teksten van kinderen over serieuze zaken 

   Br   42 

Boete en verzoening. - [Utrecht] : Dienst Communicatie Aartsbisdom 

Utrecht, 2006 

 De diepere bedoelingen rond het sacrament van de biecht in de   

 moderne tijd 

  Br   43 

Hoe kan ik voor jou een naaste zijn? - [Utrecht] : Stichting Het 

Ariëns/Comit, 2007 

Over de genomineerden voor de Ariëns Prijs 2007. O.a. de de 

Kerstpakketten actie van de Pax ChristiParochie in Lelystad 

 


