
If  1 

De dag dat Christus stierf / Bishop, Jim. - Utrecht : Fontein, z.j. 

 Achtergronden rond het leven op de sterfdag van Jezus 

  If  2 

Een geschiedenis van God : vierduizend jaar jodendom, christendom en islam / 

Armstrong, Karen ; [vert. uit het Engels door Ronald Cohen]. - Baarn : Anthos, 1995 

ISBN 9060749014. - Vert. uit het Engels door Ronald Cohen 

Vert. uit het Engels van A history of God, from Abraham to the present : 

4000 year quest for God 

De auteur beschrijft de geschiedenis van God zoals de mens in Hem 

geloofd heeft. Zij heeft na waar God tegenwoordig is - in alle drie religies 

(jodendom, christendom en islam) - en stelt de vraag of God nog toekomst 

heeft en zo niet, of we een vervanging nodig hebben. 

  If  3 

Grote godsdiensten. - Bussum : National Geopraphic Society & De Haan, 1976 

ISBN 9022831418 

Vergelijking tussen de 5 wereldgodsdiensten (Hindoeïsme, Boedhisme, 

Judaïsme, Islam en Christendom). 

  If    4 

Volgelingen van de goeroe : hedendaagse religieuze bewegingen in Nederland / 

Lans, Jan van der. - Baarn : Ambo, cop. 1981. - (Tweede Serie Geestelijke 

Volksgezondheid ; Brochure 2-18). - ISBN 9026305214 

Wat zijn het voor mensen die zich aansluiten bij deze bewegingen? En 

waarom? Vraaggesprekken met Transcedente Meditatie, Hara Krishna-

beweging, Ananda Marga, Divine Light Mission en Bhagwan-beweging 

  If    5 

Solidariteit met stervenden : euthanasie: vragen bij een 'geregelde' kwestie / 

Govaart, Casper. - Jan Rolies [red.]. - Baarn : Gooi&Sticht, cop. 1993 

ISBN 9030406917 

Welke omstandigheden vragen om euthanasie? Wat betekent het voor een 

samenleving dat euthanasie gereguleerd en gelegitimeerd wordt? Wat is er met 

ons gebeurd dat we van een regeling van euthanasie zoveel heil verwachten? 

  If    6 

Op zoek naar hoop : over genezing, magie en religie  / Borg, M. ter, Sjaak van der 

Geest & Jacques Janssen. - Nijmegen : KSGV, cop. 1997. - (Tweede Serie 

Geestelijke Volksgezondheid ; Deel 2-51). - ISBN 9075886039 

Bij ziekte en tegenspoed gaat de mens op zoek naar genezing. Naast de 

reguliere geneeswijzen zoeken zij ook bij alternatieve als spiritual healing 

of rituelen hun heil. Als cultuurfenomeen worden dwarsverbindingen 

gelegd tussen geneeskunde, magie en religie. 

  If    7 



Kruisen : een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling vn het 

godsdienstig en maatschappelijk leven / Schalkwijk, Harry van. - Hilversum : 

Gooi&Sticht, cop. 1989. - ISBN 9030404868 

Het gebruik van kruissymbolen vanaf de prehistorie tot de moderne tijd. 

Voor theologen, historici en personen die werken met visuele symboliek: 

wetenschappers en ontwerpers 

  If    9 

Bijzondere verhalen van gewone mensen : de toekomst ligt achter je : methode 

om te leren van de eigen levensloop / Verweij, Adri [red.]. - Utrecht : 

Seniorenpastoraat, 2000 

Video-autobiografie bij V 14, met per onderwerp inleidingen - levensloop 

door 6 personen en vragenlijst 

  If   10 

Nederland als religieuze proeftuin / Janssen, Jacques. - Nijmegen : KSGV, cop. 

1998. - (Tweede Serie Geestelijke Volksgezondheid ; Brochure 2-53) 

ISBN 9075886063 

 De werking van Jomanda, van jongeren en hun muziek, en het Gregoriaans 

op mensen op zoek naar zingevingsvragen. Hierover valt meer te melden, 

dan men op het eerste gezicht zou veronderstellen. 

  If   11 

Onze Lieve Vrouw in ’t Zand  / Oostendorp, Liebeth [Zr.]. -Roermond : Paters 

Redemptoristen, 1977 

Legende van de herder en de put. De nuchtere feiten van de historie en de 

verering door de mensen 

  If   12 

Vrolijke zusters : Getuigenis / Francis, Mary [Zr.]. - herz. uitg. - Eindhoven ; 

Elshout : Stichting Getuigenis van Gods liefde & De Arme Clarissen, 1991 

ISBN 9067950092 

 Over het dagelijks leven in de contemplatieve orde van de "Arme 

Clarissen"; deze orde is in de 13e eeuw gesticht door Clara van Assisië 

  If   13 

Gesprekken over Lourdes / Tervoort, Frans. - Schoorl : Conserve, z.j. 

 Een bisschop, een cabaretier, een omroepvoorzitter en  een journalist praten 

openhartig over hun indrukken, hun  geloof, emoties, verwarring of afkeer van het 

verschijnsel bedevaart. Waarom gaan mnsen ter bedevaart, hoop op genezing, troost, 

een zoektocht naar God. 

  If   14 

De monnikken van Augustinus / Hutjens, Valentinus. - Heemstede : De Toorts, 

1948 

 Schematisch overzicht - regels, rituelen en constituties - van de Orde der 

Augustijnen; index van kloosters in Nederland en België, 

  If   15 



Franciscus van Assisië : Een profeet van onze tijd / Doornik, N.G. van. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, 1973. - ISBN 9030400404 

 Het charisma van Franciscus komt tot uitdrukking in zijn voorbeeld voor 

ons hoe liefdevol in Gods geest om te gaan met zijn medemens 

  If   17 

Lourdes : (Pelgrimsboek) / Nederlandse bedevaart organisatie. – [S.l.] : Tardy, 

1995 

 Wegwijzer voor bedevaartgangers naar Lourdes, de omgeving en de 

betekenis van de verschijning van Maria aan Bernadette Soubiroux 

  If   19 

De Kapucijnen : een kennismaking met hun historie / Scheffers, Jan W. 

Utrecht : Werkgroep K.750, cop. 1979. - ISBN 9060756517 

 Vanaf de eerste orde van Franciscus van Assisië via het ontstaan van de  

 Minderbroeders-Kapucijnen, hun geschiedenis in de wereld en in de Lage 

Landen 

  If   20 

Franciscaanse gemeenschappen in Nederland : Notities over verleden, heden en 

toekomst / Bilsen, B. van. - Brummen : secr. Franciscaanse Samenwerking, 1967 

 De Eerste, Tweede en Derde Orde, onderscheiden naar zusters of broeders, 

met opsomming en geschiedenis van plaatselijke kloosters in Nederland en taken 

  If   21 

Twaalf kapucijnen / Hoen, Cor 't, Lomme, Rein, [en] Loon, Gentilis van. –  

's-Hertogenbosch : Minderbroeders Kapucijnen, 1993 

 Kapucijnen als koorddansers: links de wereld van stilte en rechts van de 

activiteit, de volkse prediking. Het leven van een twaalftal van hen wordt belicht. 

  If   22 

Zorgen in Gods naam : Ursulinen van Bergen 1898-1998 / Eijt, Jos. - Hilversum : 

Verloren, cop. 1998. - ISBN 90-6550-588-1 

 Belichting van de inhoudelijke kant van deze kloosterorde met als 

doelstelling de zorg voor onderwijs, zwakzinnigen en missie. Zowel individuele als 

meer algemeen verwoorde ervaringen geven inzicht in hoe deze zorgtaken zich 

binnen de kerk en maatschappij de afgelopen eeuw met behulp van de zusters 

ontwikkelden 

  If   23 

Van Allerheiligen tot sint Juttemis : Achtergronden van feestdagen in 

Nederland & Vlaanderen / Eijk, Inez van. - 4e herz. dr. - Utrecht [etc.] : Kosmos-

Z&K, cop. 1998. - ISBN 9021531364 

 De jaarkalender bekeken op weerrijmpjes en verklaringen van gebruiken 

rond naamdag van heiligen. 

  If   25 

Woordenlijst van het Rooms-Katholicisme / Stilma, Lize [red.]. - Nijkerk : 

Callenbach, z.j. - ISBN 9026600798 

 1200 trefwoorden verklaard 



  If   26 

Gids na een overlijden / Stichting Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding, Utrecht. -  

Utrecht : Stichting Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding, z.j. 

ISBN 9073431018 

 Handleiding voor zakelijke beslissingen en voor verwerking van het verlies. 

  If   30 

De bedevaart : Reisverslag van een pelgrim. - Baarn : Gooi & Sticht, cop. 1992 

ISBN 9030406704 

 Oorspr. titel: On pilgrimage / Jini Fiennes. - London : Sinclair-Stevenson, 

cop. 1991 Rijn, J. van [vert. uit het Engels] 

 Hopende antwoord te vinden op de vraag naar de essentie van het leven op 

bezoek bij bekende en minder bekende pelgrimsoorden, waaronder Lourdes, Taiz' en 

Santiago del Compostela. 

  If   31 

Bibliografie van Gedenkboeken van rk parochies in Nederland / Maes, Andr‚ 

[red.]. - Nijmegen : Kath. Documentatie Centrum, 1991 

ISBN 9070504391 

 Lijst van alle in Nederland bestaande parochies met de betreffende 

gedenkboektitel(s); het ontbreken van een gedenkboek wordt evenzeer vermeld. 

  If   32 

Kloosters in Nederland / Palm, Jos. - Baarn : Gooi & Sticht, 1991 

ISBN 9030405538 

 De gastvrijheid van kloosters en de voorwaarden waaronder. met 

begrippen- en literatuurlijst. 

  If   33 

Wat geen oog heeft gezien / Hommes-Schumart, Henriëtte A. [red.]. - Hilversum ; 

Amersfoort : KRO : Horstink, 1982 

 t.v. en radioprogramma's, waarin de betekenis van godsdiensten van en 

voor mensen centraal staat. 

  If   34 

Pelgrims onderweg / Bant, Fr. J. [red.]. - Den Bosch : VNB/Ver. tot samenstelling 

van Ned. bedevaarten, 1983 

 Geschiedenis en toekomst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 

VNB, de Vereniging tot samenstelling van Nederlandse Bedevaarten. 

  If   37 

De kerk gaat uit / Plas, Michiel van der ; Roes, Jan, - Bilthoven : Ambo, 1973 

ISBN 9026302444 

 Fotoreportage uit het voorbije rijke roomse leven. 

  If   39 

Paus Johannes Paulus II in Nederland / Herner, H.P.H., Prinsen, G. - Oegstgeest : 

Voorlichting, 1985. - ISBN 9094001608 

 Verslag van het pausbezoek in mei 1985. 

  If   42 



Van aartsbisschop tot Zonnelied : Sleutels tot het katholiek erfgoed / Spiertz, 

Mathieu. - Nijmegen : SUN, cop. 1998. - ISBN 9061686288 

 Alfabetisch naslagwerk over kerkelijke termen 

  If   45 

De grote godsdiensten : historisch en actueel met onder andere Hindoeïsme, 

Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam / Bouritius, Gerben [red.] [Ned. 

uitg.]. - 2e dr. - [Amsterdam] : Amsterdam Boek, 1974 

 Oorspr. titel : Man and his gods : Encyclopedia of the world's religious / 

Parrinder, Geoffrey [red.]. - [S.l.] : Hamlyn, 1971 

  If   47 

Stilte atlas van Nederland : meer dan 100 plaatsen om tot rust te komen / 

Breukel, Thom. - [S.l.] : Balans 2000, cop. 2000. - ISBN 9050185231 

 Verzameling van adressen in Nederland voor mensen met behoefte aan 

onthaasting, die er even tussen uit willen, aan een loskomen van het dagelijks reilen 

en zeilen, voor een ontmoeting met God 

  If   48 

Katholieken in de twintigste eeuw / Schaik, Ton H.M. van. - Amsterdam : Anthos, 

cop. 1999. - ISBN 9041403965 

 In het verlengde van een tv-serie over het verhaal van katholieken in de 20-

ste eeuw is een aanzet gegeven, geordend naar thema, om het katholieke erfgoed 

weer wat meer bereikbaar te maken. 

  If   49 

Met Jezus in het Heilige Land / Pax, Wolfgang [tkst]; Taragan, Eliezer [samenst.] 

Den Haag : Boekencentrum, z.j. - ISBN 9023912126 

 Het leven in de Heilige plaatsen van alledag, en die plaatsen waar Jezus 

ooit leefde, werkte of wonderen verrichtte.moet nog in aanvulling jan 2002 

opgenomen worden 

  If   50 

De glorie van Rome  / Timmers, J.J.M. [tekst]; Heyden, A. van den [ftgr.]. - 

Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 1975. - ISBN 9010013723 

 Fotoboek met beelden van kerken, beelden en gevelornamenten van 

belangrijke gebouwen moet nog in aanvulling jan 2002 opgenomen worden 

  If   51 

De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus / Muskens, M.P.M. - Rome : 

Willibrordcentrum, 1989. - ISBN 8876217525 

 Gregorius de Grote krijgt een verschijning van de aartsengel Michaël en 

zendt dan missionarissen naar Engeland, die weer andere volkeren bekeren, 

waaronder de Friezen. Deze Friezen woonden toen in het land van het Zwin in 

Vlaanderen tot bij Denemarken. Zij nemen bezit van de terreinen rond het graf van 

Petrus. De Friezenkerk, stammend uit de tijd voordat de Europese volken zich van 

elkaar distantieerden, en haar geschiedenis geven mogelijk zich op onze Europese 

christelijke tradities.  

  If   52 



Uit het rijke Roomsche Leven : een documentaire over de jaren 1925-1935 / 

Plas, Michel van der [red.]. - 3e dr. - Utrecht : AMBO, 196x 

 De sociaal-culturele geschiedenis van de rk kerk in ons land, doorgelicht op 

algemene onderwerpen als huwelijk en gezin, voor eer en deugd, seminarie en clerus, 

voorzien van foto's uit de jaren 1925-1935.Hoe het vroeger was, en gepropageerd 

werd: met citaties van o.a. pater de Greeve over periodieke onthouding. 

  If   53 

Voor ons en door ons : de geschiedenis van de Unie van Katholieke Bonden van 

Ouderen / Baan, P. van der. - 's-Hertogenbosch : Unie van Katholieke Bonden van 

Ouderen, cop. 1989. - ISBN 9090025995 

 De waardigheid van elke mens is gebaseerd op ons geloof dat wij 

schepselen Gods zijn en daarom medeverantwoordelijk voor het nu en wat worden 

zal. De KBO als belangenbehartiger voor de mens in de 'derde levensfase'. 

  If   54 

Religieuze subcultuur in Nederland. - Amersfoort : De Horstink, [1972]. - (Dicmap 

; 34) 

 Oosterse invloeden, macrobiotiek, occultisme en magie, psychedelische 

subcultuur, bewust-zijn verandering en sexualiteit, Jezus beweging (reader) 

  If   57 

Een nieuwe wereld bergt een nieuw seizoen : Samen op weg in de twaalfde 

provincie Flevoland / Aalbers, B. Jan. - Kampen : Kok, cop. 1988 

ISBN 9024242282 

 Ontwikkeling van kerkelijk Flevoland vanuit de gereformeerd-hervormde 

richting 

  If   59 

Kinderen van één Vader : Over de dialoog tussen Palestijnen en Joden. -  

's-Hertogenbosch : Stichting Gezamenlijke Missiepubliciteit, 1987. - (BijEEN 

publicatie ; 52). - ISBN 9066780339 

 Vert. van : Blood brothers. - Lincoln : Chosen Books, 1984 

 Chacour, Elias [vert. uit het Engels] 

 Met de komst van de Zionisten werden miljoenen Palestijnen uit hun land 

verdreven. Elias zoekt ondanks het omringende geweld een vreedzame toekomst 

voor Joden en Palestijnen 

  If   60 

Antwoord : Gestalten van geloof in de wereld van nu / Sperna Weiland, J. [red.]. - 

Amsterdam : Meulenhof Internationaal, cop. 1975 

ISBN 9029004800 

 De geschiedenis en vergelijkend overzicht van de godsdiensten 

  If   63 

De Islam : 150 vragen en antwoorden / Molla, Claude F. - Kampen : Kok, cop. 

2001. - ISBN 9043504327 



 Behalve achtergrondinformatie over moslims ook de betekenis van Jezus 

Christus in het Mohammedanismemoet nog in aanvulling jan 2002 opgenomen 

worden 

  If   64 

De kleine atlas van de Bijbel / Grollenberg, Luc. H. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 

1973. - ISBN 9010011496 

 Achtergrond informatie op de geografische, historische en politieke 

benadering van de bijbelboeken. 

  If   65 

Hamer op de rots / Poorthuis, Marcel, Folkertsma, B. - Hilversum : Stichting voor 

Talmudica, 1989. - ISBN 9064952027 

 Ontmoeting tussen jodendom en chrtistendom. 

  If   66 

Een boodschap aan mensen : handboek voor kerkelijke communicatie. - 

Gorinchem : NARRATIO, cop. 1998. - ISBN 9052639051 

 Welk communicatiemiddel kies je voor welke activiteit en aan welke 

layout-eisen moet dat dan voldoen, ligt ten grondslag aan de wijze waarop je je 

boodschap of doelstelling uit wil dragen. Maar ook hoe organiseer en financieer je de 

communicatie binnen een werkgroep. 

  If   68 

Leer mij de vrouwen kennen  : Werkboek over feminisme en christendom / 

Lam, Hanna , Strikwerda, Sienie [red.]. - 's-Gravenhage : Boekencentrum, cop. 1981 

ISBN 9023909216 

 Werkboek voor vrouwen met zowel katholieke als protestante achtergrond 

en de vrouw in de Schrift en de kerk 

  If   69 

Mijn broeders hoedster : vrouwen lezen de bijbel / Sölle, Dorothee, Schottroffé, 

Luise. - Baarn : Ten Have, 1996. - ISBN 9061736749 

 De kerken worden aan de basis voornamelijk door vrouwen gedragen, maar 

ze worden door mannen geleid. Hierdoor leren vrouwen beter omgaan met 

solidariteit. Bijbelstudies kunnen leiden tot inzicht in de eigen maatschappelijke 

levenssituatie: met Christus kan je bergen verzetten. 

  If   70 

Aids een testcase voor de kerk / Wouters, Douwe N. - Kampen : Kok, z.j. 

ISBN 9024234727 

 Rol van de kerk in de voorlichting over de preventie van AIDS en de kerk 

en de zorg en opvang van patiënten. 

  If   71 

Ouders over dyslexie (woordblindheid) / Stoel, Saskia van der [red.]. - Rotterdam : 

Lemniscaat, 1987. - ISBN 9060696638 

 Dyslectici vertellen in hun eigen woorden welke lees- en 

spellingsproblemen ze hebben, met ondersteunende informatie 

  If   72 



Mijn kind is verslaafd / Stilma, Lize. - Nijkerk ; Amsterdam : Intro : Regenboog, 

1979. - ISBN 9026616880 

 Drugsverslaving en wat dan ... Voor begeleiders. 

  If   73 

Houvast voor een druggebruiker / Wouters, Douwe N. - 's Gravenhage : 

Boekencentrum, 1982. - ISBN 9023918711 

 De 3 werelden rond drugsverslaafden: hun eiegn leefwereld, de 

buitenstaanders en de hulpverlening. 

  If   74 

Ouderenbezoek door vrijwilligers / Heinsman-Feringa, Angela. - [Lelystad] : 

PALM, 1995. - (PALM-serie: Omzien naar elkaar ; dl. 2) 

 Bezoekwerk aan ouderen 

  If   75 

In levenden lijve / Lindijer, C.H. - 's-Gravenhage : Boekencentrum, 1974 

ISBN 9023909399 

 Het trainen van communicatieve vaardigheden te gebruiken o.a. bij 

huisbezoek 

  If   76 

Is met de dood alles afgelopen? / Hijszeler, Francis [vert.]. - 2e dr. - Kampen : Kok, 

cop. 1998. - ISBN 9024293367 

 Oorspr. titel: Ist mit dem Tod alles aus? / Klaus Berger. - Stuttgart : Quell, 

1997 

 Niemand weet, wat er na de dood gebeurt. Iedere cultuur, elke godsdienst 

heeft zich een beeld gevormd van wat ons na de dood te wachten staat. De 

opstanding en eeuwig leven als beeld van een doorgaand Leven, het opnieuw door 

God bij je naam geroepen worden tonen je het geheim van de opstanding in Gods 

grenzeloze liefde. 

  If   77 

Reikhalzend : Spiritualiteit uit het hart van de stad / Beumer, Jurjen. - [Baarn] : 

Ten Have, cop. 1999. - ISBN 9025947948 

Nieuwe vormen van diaconaat en geloven als een uitdaging voor ons als mensen-

van-de-stad. Te midden van armoede en verdriet samen kerk-zijn, het creeëren van 

pleisterplaatsen, waar tranen gedroogd en smart gedeeld kan worden, zodat soms de 

donkere wolken voor de stralende zon wegschuiven. Reikhalzend leven is verlangend 

leven naar zijn bron, de Allerhoogste. 

  If   78 

De nieuwe katechismus / Brand, Paul. - Roermond [etc.] : Romen, 1966 

 Geloofsverkondiging voor volwassenen. 

  If   79 

Dossier Bijbel en Katechese / Hoger Katechetisch Instituut, Nijmegen. - Nijmegen : 

Hoger Katechetisch Instituut, z.j. 

 Oriëntatie op het bijbelgebruik voor (districts)katecheten, leraren van basis- 

en  



 voortgezet onderwijs en pastores 

  If   80 

Verder bouwen aan diaconie : onderzoeksproject ter verbetering van de 

parochiële diaconie uitgevoerd in de regio's Breda-Noord en Made - 

eindrapportage en advies / Meeuws, H.J. - 's-Hertogenbosch : Actioma, Instituut 

voor activering, innovatie en onderzoek, 2000. - (Actioma-Bericht ; 2000/2) 

 Ontwikkeling van een organisatie- en interventiemodel van de parochiële 

diaconie ter daadwerkelijke verbetering voor de praktische diaconie, gezien de 

tegenwoordige problemen als schaalvergroting, veranderend commitment van 

mensen, en de gebrekkige diaconale integratie in de parochie. 

  If   81 

Kijk op kerk / Plechelmus [fr.] ... [et al.] [red.]. - Tilburg : Katechetisch Centrum, 

1983  

 Levensvragen over God in de wereldgodsdiensten : Hindoeïsme, 

Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam 

  If   83 

Zo heel anders opgevoed  / Konijn, Seef. - Hilversum :  Gooi & Sticht, 1984 

ISBN 9030402962 

 Geloofswijze vanuit onze overtuiging, tot stand gekomen in het verleden, 

een inspirerende bron; onderweg naar een eigentijdse geloofsbeleving. 

  If   84 

De rode draad / Konijn, Seef. - 1e dr. -  1979. - 9e druk. – 1988. - Hilversum : Gooi 

& Sticht, 1988. - ISBN 9030401729 

 Veranderingen binnen ons geloven leiden tot een bevrijdende en daardoor 

zinvolle groei. 

  If   85 

Kijk op de kerk / Baeten, Ton. - Brugge : KBS & Tabor, 1989. - ISBN 9061734533 

KBS ; 9065972749 Tabor 

 Dertien opstellen over de katholieke kerk en de vernieuwingen zoals het 

Tweede Vaticaans Concilie 

  If   90 

Tijd om te geloven / Leenhouwers, Piet ... [et al.]. - Heeswijk-Dinther : Berne-

Heeswijk, 1991. - ISBN 9070395282 

 Leergang - 8 inleiders over grondvragen van mensen in deze wereldtijd: 

bijbel,  

 spiritualiteit, Jezus Christus, liturgie, kerk, kerk en samenleving, menselijke 

relaties in gelovig perspectief 

  If   91 

Catechese en parochie / Huitema, J.H.M. ... [et al.]. - Averbode [etc.] : Altiora, 

1986. - (H.T.P. Studies ; nr. 8). - ISBN 9031707015 

 Volwassenencatechese. Doelgroep: pastores, pastorale werkers, 

seminaristen, liturgie- en bijbelgroepen 

  If   92 



Gouden eieren : Rapportage over de tweede fase van katechese in de parochie: 

aanzetten tot een  praktijk voor kinder-, jongeren- en volwassenenenkatechese 

in de parochieAssen [etc.] : Werkgroep Katechese, z.j. 

 Analyse van en adviezen voor verschillende types parochies in relatie tot 

parochiekatechese. 

  If   93 

Katechismus van de katholieke kerk / Johannes Paulus II. - S.l. : SRKK, 1995 

ISBN 9068580345 

 Katechismus die rekening houdt met verschillen in culturen en die zorg 

besteedt aan geloofseenheid en geloofstrouw. 

  If   94 

In het spoor van Jezus : een kennismaking met het katholieke geloof / Diocesaan 

Pastoraal Centrum van het bisdom Rotterdam. - 4e herz. dr. - Rotterdam : DPC, cop. 

1998. - (DPC-Brochures) 

 Heldere en toegankelijke kijk op de oorsprong van het christelijke geloof, 

de belangrijkste christelijke feestdagen, de zeven sacramenten, de geloofsbelijdenis 

en de tien woorden voor mensen die zich willen oriënteren of meer achtergrond-

informatie zoeken 

  If   95 

Profiel van een christen : twintig stellingen van Hans Küng. - 3e dr. - Hilversum : 

Gooi&Sticht, 1977. - ISBN 9030401095 

 Oorspr. titel : 20 Thesen zum Christsein 

 Een verkorte bijdrage van zijn grote boek maakt het lezen van het 

oorspronkelijke werk niet overbodig, wel begrijpelijker. Bedoeld als handleiding 

voor discussie in werkgroepen in de hoop zo een betere manier te vinden om christen 

te zijn: een christendom met een herkenbaar menselijk profiel moet nog in aanvulling 

jan 2002 opgenomen worden 

  If   96 

Arm-zalig? / Andel, H. van ... [et al. ]. - Delft : Meinema, 1984 

ISBN 902113120X 

 Doorgaande strijd tegen armoede en onmenselijkheid 

  If   98 

Het water week en de olijf werd groen / Aalbers, B.J. - Dronten : Hervormde 

Gemeente & Gereformeerde Gemeente, [199X] 

 De beginjaren van het kerkelijk leven in Dronten bij gelegenheid van het 

25-jarig bestaan 

  If   99 

Breek uw tent op / Emmerik, Yvonne van. - Aalsmeer : Luyten, 1990 

ISBN 9064161933 

 Impressies van groeiproces van beleid in een parochie. 

  If  100 

Parochie en gemeenschap / Lin, Jan van ... [et al. ] [red.]. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, z.j. - ISBN 9030404051 



 De kerken van de Derde Wereld bepalen het gezicht van de kerk van 

morgen. 

  If  101 

Van beroep: pastor / Vereniging van Pastoraal Werkenden Utrecht Bureau 

Arbeidsverhoudingen. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. - ISBN 9030403683 

 De emancipatie van de beroepsgroep PASTOR 

  If  103 

Overal heen ... Ergens thuis?. – [S.l.] : Commissie Justitia et Pax Nederland & 

Stichting Mensen in Nood/Caritas Neerlandia, z.j. - ISBN 9070503298 (Justitia & 

Pax) ;  9050800025 (Mensen in Nood) 

 Kennisbevordering van vluchtelingen in Nederland 

  If  104 

Verslaving, de kerk een zorg / Epema, Marijke, Peppel, Hans van de. – [S.l.] : 

Stichting "De Regenboog" & de Raad van Kerken in Nederland & Ned. Instituut 

voor Alcohol en Drugs (N.I.A.D.),  1988 

 Vanuit kerkelijke betrokkenheid rond verslaving (mogelijk) een middel 

voor hulp. 

  If  105 

Kun je nog leven van een uitkering? / Kamphof, Tom ... [et al.]. - Utrecht : 

Bedrijfspastoraat, Utrecht & Werkgroep Kerk en Werk in Overvecht &  

Bedrijfspastoraat Utrecht, z.j. 

 e kerk en mensen met een uitkering 

  If  106 

De arme kant van Nederland / Crijns, Hub ... [et al. ]. – [S. l.]: Sekties Dienst en 

Sociale Vragen van de Raad van Kerken en DISK, z.j. 

 We doen er iets aan! 

  If  107 

Verslagboek van de themadag: De arme kant van Flevoland / Werkgroep: De 

arme kant van Flevoland. 

  If  108 

De arme kant van Nederland - een jaar later / Werkgroep "De arme kant van 

Nederland" - Secties Dienst en Sociale Vragen van de Raad van Kerken en DISK. – 

[S.l.] : Werkgroep "De arme kant van Nederland" & Secties Dienst en Sociale 

Vragen van de Raad van Kerken & DISK, z.j. 

 Katern IX: Verklaring van de Konferentie 

  If  110 

Genoeg van te veel - Genoeg van te weinig / Goudzwaard, B., Lange, H.M. de. - 1e 

dr. – 1986 ; 3e herz. dr. – 1991. - Baarn : Ten Have, 1991. - ISBN 9025944620 

De omweneteling in Oost-Europa, de discussies rond het Brundtling-rapport, de 

crisis van onze economie (bewustwording van de schaarste). 

  If  111 

Over buitenlandse vrouwen / Speelman, Gr. ... [et al.]. - Amstelveen : Luyten & 

SNVR, [1986]. - (Vrouwen doen het woord : SNVR ; nr. 1-86) 



ISBN 9064160937 

 Buitenlandse vrouwen, waaronder Moslimvrouwen, in gesprek met 

Nederlandse vrouwen. 

  If  112 

Over de bodem van de knip / Kortenaar, Marijke ten ... [et al.]. - Amstelveen : 

Luyten & SNVR, [1986]. - (Vrouwen doen het woord (SNVR ; nr. 2-86) 

ISBN 9064161011 

 Het huishoudboekje open: kontakten tussen kerk- en bijstandsvrouwen, en 

de keuze voor heel sober leven. 

  If  113 

Sexualiteit en macht / Heyst, Annelies van ... [et al.]. - Amstelveen : Luyten & 

SNVR, [1986]. - (Vrouwen doen het woord (SNVR ; nr. 3-86) 

ISBN 9064161097 

 Vrouw-zijn en sexualiteit, een kwestie van macht 

  If  114 

Zuster Aarde / Wolthuis, Miriam ... [et al.]. - Amstelveen : Luyten & SNVR, 

[1986]. - (Vrouwen doen het woord (SNVR ; nr. 4-86) 

ISBN 9064161208 

 Vrouwen en de Schepping 

  If  115 

Zonde en schuldgevoel / Claassen, Carla ... [et al.]. - Aalsmeer : Luyten & SNVR, 

[1987]. - (Vrouwen doen het woord (SNVR ; nr. 2-87) 

ISBN 9064161399 

 Vrouwen en hun (aangepraat) schuldgevoel ten opzichte van de kerk 

  If  117 

Maria  / Erve, Dinie van 't ... [et al.]. - Aalsmeer : Luyten & SNVR, [1987]. - 

(Vrouwen doen het woord (SNVR ; nr. 4-87) 

ISBN 906416147X 

 Vrouwen en de vrouw Maria 

  If  119 

Armen zullen nooit in het land ontbreken / Noordegraaf, Herman. - Den Haag : 

Boekencentrum, 1987. - ISBN 9023910850 

 Taak van de parochie voor de armen hier en daar. 

  If  120 

Armoede is niet terug; ze is nooit weggeweest / Bosch-Howeler, Annie van den ... 

[et al.]. - Den Haag : Beweging ATD Vierde Wereld, 1987 

ISBN 9072050045 

 Inkomenssituatie van de armste gezinnen in Nederland, hoe ze leven, wat 

zij denken en waarop zij (nog) hopen. 

  If  121 

De gevangenis .... mijn parochie [Den Haag?] : Bureau Hoofdaalmoezenier 

Ministerie van Justitie, 1991 

 Vert. uit het Frans door Wit, G.W.M. de 



 Teksten van gevangenis-aalmoezeniers en van gedetineerden 

  If  122 

Moet ik dat geloven? / Jansen, Wim. - Baarn : Ten Have, 1991 

ISBN 9025944760 

 Oproep tot herwaardering van je geloof of ongeloof in de geloofscrisis van 

de kerk; tussen onderdrukking en bevrijding 

  If  126 

Bidden om werk? : Verslagboek van de diocesane contactdagen liturgie en 

diaconie, zoals gehouden in het aartsbisdom Utrecht, voorjaar 1987 / Crijns, Hub 

; Pannekoek, Kees [red.]. - Zeist [etc.] : Diocesaan Pastoraal Centrum [etc.], 1987 

 Wel werkervaring in relatie tot wel willen werken, niet aan de bak komen, 

hoe ga je als christen daarmee om? 

  If  127 

Een gastvrije kerk : de houding van de kerk ten opzichte van de vreemdeling / 

Aalders, Justine ... [et al.]. - Amsterdam : Taakgroep Migranten Van Hille-

fonds/Operationeel Team van de raad van Kerken, 1983? 

 Diakonie over de grenzen van de kerkgenootschappen heen: 

oecumenisering van het diakonaat 

  If  130 

Beminde gelovigen  / Bomans, Godfried. - 12e dr. - Bilthoven : Ambo, 1971 

ISBN 9026301367 

 Uit het rijke roomse leven, wat verdwenen is uit het levenspatroon van de 

katholiek van vroeger, vereeuwigt met vertederende humor, begrip en een tikkeltje 

spot. 

  If  132 

Kerken en orgaandonatie : feiten en meningen ter ondersteuning van de 

discussie binnen de kerken / Pranger, D. - Bussum : Nierstichting Nederland, cop. 

1995 

 Verklaringen over wat hersendood is, en welke zaken er rond en bij 

orgaantransplantatie een rol spelen, en wat het standpunt van de christelijke kerken in 

deze is. 

  If  133 

Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders / Woensel, J.T.W.H. van. - 

Lelystad : Sociaal Historisch Centrum Flevoland, 1996. - ISBN 907238055X 

 De tijd van de kerkelijke opbouw vanaf de kolonisatieperiode voor de 

verschillende polderkernen en de totstandkoming van de 60 kerkgebouwen 

  If  134 

De kerk voorbij? : 22 essays over de toekomst van religie / Warven, Rinus van 

[red.]. - Kampen : Kok, cop. 1996. - ISBN 9024278619 

 Verhalen van hoop en verlegenheid, kritiek, van weemoed en verlangen, op 

de toekomst van de kerk, religie en geloof. 

  If  135 



Moet moraal weer? : Voorbij de vrijblijvendheid en zedenmeesterij / Koelega, 

Dick ; Noordegraaf, Herman [red.]. - Kampen, Kok , cop. 1994 

ISBN 902428273X 

 De rol van de kerken en christenen als een morele uitdaging in kwesties als 

milieu, gezondheidszorg en etnische minderheden. 

  If  136 

Alledaags en ongewoon geweld / Franke, Herman ; Wilterdink, Nico ; Brinkgreve, 

Christien [red.]. - Amsterdam [etc.] : Amsterdams Sociologisch Tijdschrift/Wolters-

Noordhoff, cop. 1991. - (AST-thema). - ISBN 9001163505 

 Veelzijdig en indringend beeld van het verschijnsel geweld, zowel huiselijk 

geweld als in de openbaarheid. De cultuur- en contextgebonden betekenissen die aan 

gewelddadige gedragingen worden toegekend en de symbolische en rituele kanten 

ervan. 

  If  138 

Werkboek kerkelijke presentie in nieuwbouwwijken / Bisseling, Harry ; Peet 

Valstar [samenst.]. - Zeist : Pastorale Dienstverlening Aartsbisdom Utrecht, [1998?] 

Leusden : Centrum voor Gemeenteopbouw van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland, [1998?] ; Driebergen : Hervormd Evangelisatorisch Beraad, [1998?] 

 Hulp bij het ontwerpen van eigentijdse en toekomstgerichte scenario's rond 

kerkelijke aanwezigheid in groeikernen niet alleen vanuit de traditionele 

geloofsgemeenschap, maar tevens vanuit het perspectief van de nieuwe bewoners.   

Met adressenbestand 

  If  139 

Pleisterplaatsen : De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie  / 

Beumer, Jurjen. - Baarn : Ten Have, cop. 1994 

ISBN 9025945708 

 Het nieuwe diakonaat: via de levende ontmoeting in een open diakonaal 

centrum als inloophuizen zorgen ervoor dat je geraakt wordt, in beweging komt, door 

de Eeuwige, die zich als een verrassende Ander aandient. 

  If  142 

Zijn naam was Joannes / Hatch, Alden. - Utrecht : Fontein-Boekerij, 1963 

 Door het Tweede Vaticaans Concilie kwam de Kerk weer in gesprek met de 

andere Kerken 

  If  143 

De lachende paus / Klinger, Kurt. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1963 

 Anekdotes uit het leven van Johannes XXIII 

  If  144 

Achter de muren van het Vaticaan / Hieronymus [pseud.]. - Amsterdam : H.J.W. 

Becht, z.j. - ISBN 902300213X 

 Informatie over de organisatie van de leiding in de Kerk 

  If  145 

Grenzen (ver)leggen / Werkgroep 'Oktoberse Vredesdiensten'. - Averbode : 

"Thagaste" Norbertijnen, 1990. - ISBN 9064161968 



 In dit boekje staan vredesdiensten, ontstaan in de  eeuwenoude abdij van 

Averbode gegroeid als protest tegen de supply-economy van de jaren '80 en 

samengezet voor zoekende volkeren van de jaren '90 

  If  146 

Het lijden van de onschuldige / Nieuwenhoven, Jacques van. - Baarn : Ten 

Have/IKON, z.j. - ISBN 9025943373 

 Vert. in het Nederlands door Henk Biersteker. 

 Op uitnodiging van Solidaridad bracht dr. Gustavo Gutierrez uit  Peru een 

bezoek aan Nederland. IKON-TV nodigde hem uit voor een gesprek met prof.dr. 

Jacques van NieuwenhovenBiersteker, Henk [vert. in Ned.] 

  If  147 

De weg van de vrede / Graaf, J. de. - Amersfoort : De Horstink, z.j. - (Kerk en 

Vrede ; brochure 7). - ISBN 9061840899 

 Balans van een kwart eeuw vredeswerk. 

  If  148 

De zending van de kerk in onze tijd / Engelen, J.M. van. - Den Bosch : 

Nederlandse Missieraad, z.j. 

 De missionaire vraag over zending/missie uitgediept 

  If  149 

De ene Kerk, luisterend naar de armen / Brattinga, Tije. - Amersfoort : St. 

Willibrordvereniging/De Horstink, z.j. - ISBN 9061841771 

 Identiteit van de ene kerk in de samenleving volgens de oorspronkelijke 

oecumenische opdracht. 

  If  150 

Op zoek naar medestanders / Rutger, Jan ; Mierlo, Rob van. - Den Bosch : 

Gezamenlijke Missiepubliciteit, z.j.. - (BIJEEN-publicatie ; 30) 

ISBN 9066780118 

 Hoe bereik je je doelgroep. 

  If  151 

Vluchtelingen / Ned. Stichting voor Vluchtelingenwerk Werkgroep Mensenrechten 

van de Raad van Kerken. - 's-Gravenhage : Boekencentrum, z.j. 

ISBN 9023917154 

 Informatie over mensenrechten. 

  If  152 

Vluchtelingen in getallen / Heyster, Frank [red.]. - ed. 1990. - Amsterdam : 

Vluchtelingen Werk, [1990]. - ISBN 9069370166 

 Aan de hand van getallen worden vragen beantwoord. 

  If  153 

Met het oog op de derde wereld / Schaik, Bert van [red.]. - Utrecht : Interkerkelijk 

Overleg Wereldvoedselvraagstuk, z.j. 

 Over wereldvoedselproblematiek 

  If  154 



Wie betaalt de rekening? : Schuldenkwartet / Vereniging voor een Nieuw 

Internationaal Ontwikkelingsbeleid (NIO-vereniging). - Vrouw, Kerk 2/3 Wereld 

(VKW). – [S.l.] : Vereniging voor een Nieuw Internationaal Ontwikkelingsbeleid 

(NIO-vereniging) : Vrouw, Kerk 2/3 Wereld (VKW) : Vredesopbouw, z.j. 

 Werkmap voor vrouwen over de schuldencrisis in ontwikkelingslanden. 

  If  155 

Actiehandleiding Schulden + Supplement / Solidaridad i.s.m. OSACI Honger 

hoeft niet. - Utrecht : Honger hoeft niet, 1990 

 Zie ook: Wie betaalt de rekening? + Supplement: Kritisch bankieren in de 

kerk 

  If  157 

Een kwestie van verdeling / Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag. - De Haag : Voorlichtingsdienst 

Ontwikkelingssamenwerking Ministerie van Buitenlandse Zaken, z.j. 

 Informatie over arm-rijk en over de pogingen om goed met elkaar te 

kunnen samenwerken en de rijkdom rechtvaardig te verdelen. 

  If  158 

Landbouw en de derde wereld. - Wageningen : De Nieuwsbrief ö boerengroep, z.j. 

 Handel tussen EEG en de derde wereld om mensen daar te leren producten 

voor hun eigen land te produceren. 

  If  159 

Koffie een verkwikking voor wie? / Solidaridad. – [S.l.] : Solidaridad, 1986 

 Regeringen en grote bedrijven versus koffieboeren over uitbuiting door 

onderdrukking. 

  If  160 

Locale groepen en Derde Wereld  / Vollenhoven, Dirk ; Nibbering, Maurits. - 

Amsterdam : Ned. Samenwerkende Koppelgroepen Bangladesh & Vrije Val, 1987 

 Koppelgroepen in relatie tot ontwikkelingsproblematiek. 

  If  161 

Grondstoffen - Hun probleem? Ons probleem? / Willems, Hans. - (BIJEEN-

publikaties ; cahier 4) 

 Rijke landen hebben voor hun industriegrondstoffen de arme nodig; de 

arme landen vooralsnog voor de voedselvoorziening de rijke -> zien ze elkaar als 

gelijkgerechtigde of als belager. 

  If  162 

Parkeren op Afrikaanse Bodem / Driessen, Fr. - Budel : Salvatoriaanse Hulpactie, 

z.j. 

 Pater Fr. Driessen, Salvatoriaan Maastricht- Borgharen, over zijn 

ontmoetingen met missionarissen in Afrika. 

  If  163 

Derde wereld Europa's voedertrog / De NIO-vereniging. – [S.l.] : NIO, z.j. 

ISBN 9071891011 

 EEG veevoerimporten nader bebeken. 



  If  165 

Vanaf Perron Nul. – [S.l.] : CEBEMO/Vastenaktie, z.j. 

 Perron Nul, een opvangadres voor daklozen en ontheemde, 

drugsverslaafden in Rotterdam, jonge mensen op zoek naar lijnen en knooppunten 

met de Derde Wereld. 

  If  166 

Mijn Moeder : Mijn moeder is de straat / Pol, Frans van. - s'-Hertogenbosch : 

Stichting Mensen in Nood, z.j. - ISBN ISSN 01655779 

 Het wereldprobleem: straatkinderen 

  If  167 

Kenya / Dietz, T. ... [et al.]. - Amsterdam ; Den Haag : NOVIB : SDU : Koninklijk 

Instituut voor de Tropen, z.j. - ISBN 9012057655 

 Documentatiemateriaal van de geschiedenis van de economie en bevolking 

  If  168 

Pakistan / Vries, J de ... [et al.]. - Amsterdam ; Den Haag : Kon. Inst.voor de Tropen 

: Novib : SD, z.j. - ISBN 9012057310 

 Documentatiemateriaal van de geschiedenis van de economie en bevolking 

  If  169 

Geloof in de revolutie / Gulden, Tine van de ... [et al.]. – [S.l.] : Pax Christi 

Nederland, z.j. - ISBN 9070443244 

 Indringtend reisverslag waarin religieuzen hun verhaal vertellen over hun 

twijfels, ervaringen en vragen in de ontmoeting met de ampesinos. 

  If  170 

Erokamano Kenya / Geloven, Roeland van. - (BIJEEN publikatie ; 9) 

 Betrokken ontmoetingen in Luo-land van de schrijver met Kenyanen. 

  If  171 

Het is oorlog in mijn straat = The war against children / Cook, Helena. – [S.l.] : 

Goossens/Mets : Kairos, z.j. - ISBN 9070509709 

 Kinderen als slachtoffer van het geweld ten gevolge van het 

apartheidsregime in Zuid-Afrika. 

  If  172 

Kan namens mij een blanke spreken? / Kairos. – [S.l.] : Werkgroep Kairos, z.j. 

ISBN 9066100079 

 Biografie van zwarte literatuur en van zwarte schrijvers, waarin apartheid 

een dominante rol speelt. 

  If  174 

De Kerk van de toekomst heb ik gezien op het zuidelijk halfrond / Bluyssen, 

J.W.M. – [S.l.] : Week Nederlandse Missionaris CMC, 1990 

ISBN 9072954033 

 Reflectie op wat hij als "missiebisschop" hoorde, zag en verwerkte, heeft 

Mgr. Bluyssen er toe gebracht om bij gelegenheid van de 20e verjaardag van de 

WNM zijn visie neer te schrijven over de kerk van de toekomst 

 Mgr. drs. J.W.M. Bluyssen, em. Bisschop van 's-Hertogenbosch 



  If  175 

De kracht van ons erfgoed / Lampe, Armando ; Vernooij, Joop ; Vocking, Ben 

Oegstgeest : Week voor de Nederlandse missionaris, 1991. - (Mensen met een 

missie) 

 500 Jaar na de ontdekking van Amerika door Columbus een bezinning op 

de overleving van de oorspronkelijke cultuur en levensbeschouwing van Indianen en 

van de zwarte bevolking, die de eeuwen van verdrukking hebben doorstaan. Met 

nadruk gericht op Suriname en de Nederlandse Antillen. 

 Een bezinning op de herdenking van de "ontdekking van Amerika (1492-

1992)": 500 jaar evangelisering van de Amerika's 

  If  176 

Opvang van asielzoekers in Nederland. – [S.l.] : Nationale Woningraad, 1989 

ISBN 9050090567 

 Relevante regelingen betreffende asielzoekers; evaluatie vluchtelingenwerk 

  If  177 

Het verstoorde evenwicht : Indiaanse vrouwen zwijgen niet langer! / Bierman, 

Jeannet ... [et al.] [red.]. - Utrecht : Solidaridad, 1992. -ISBN 9070526077 

 6 Artikelen over de leefomstandigheden van Indianen, in het bijzonder de 

vrouwen, in Latijns-Amerika 

  If  178 

Vensters op God : Ongebroken levenskracht van Indiaans geloof / Coolen, Mario 

[red.]. - [Utrecht] : Solidaridad & Missio PMW-Vastenaktie, 1992 

ISBN 9070526077 

 Indianen vragen respect voor hun eigen culturele em godsdienstige 

gebruiken. 

  If  179 

Mensenrechten in Midden-Amerika. - Den Haag : Pax Christi Nederland, z.j. 

ISBN 9070443384 

 Getuigenis van Pax Christi van de politieke ontwikkelingen in El Savador, 

Quatemala, Honduras en Nicragua over hoe om te gaan met vrede in de geest van het 

evangelie. 

  If  180 

Terug van weggeweest / Gerritse. – [S.l.] : Ned. Stichting voor Leprabestrijding, 

1995. -ISBN 9071020142 geb. 

 Ter gelegenheid van Wereldlepradag 1995 gemaakte portretten van 5 

Nederlanders, die zich hebben ingezet in de bestrijding van lepra in Afrika. 

  If  181 

De gewonde Kerk van China / Bruggen, Koos van de [red.]. - Oegstgeest : Week 

voor de Ned. Misionarissen, 1989 

 Bijdragen van priesters en religieuzen op het verleden, heden en de 

toekomst van de kerk in China. 

  If  182 



Tekenen van hoop : missionarissen in Angola en Mozambique / Brok, Jan. - 

Oegstgeest : Week voor de Nederlandse missionaris, 1988. - (Mensen met een 

missie) 

 Na de onafhankelijkheid van Mozambique en Angola in 1975 bleven 

sommige missionarissen op hun post. Ze vertellen waarom zij bleven en wat ze voor 

de mensen nu kunnen betekenen: tekenen van hoop in een burgeroorlog met de 

bevrijdende boodschap van het Evangelie. 

  If  183 

De sidderende buffel / Jansen, Marlies ; Macco, Margreet [red.] ; Asseldonk, 

Martien van [ftgr.]. - Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris, 1997 

(Mensen met een missie ; jrg. 1997). - ISBN 9072954130 

 Ontwikkelingsvraagstukken voor mensen in Sri Lanka in relatie tot 

modernisering en/of economische vooruitgang. 

  If  184 

Kiezen en delen / Macco, Margreet [red.]. - Oegstgeest : Week voor de Nederlandse 

missionaris, 1998. - (Mensen met een missie). - ISBN 9072954157 

 Solidariteit met de armen gezien door de ogen van de armen, zowel in de 

Derde Wereld als hier 

  If  187 

De tijd dringt : Pleidooi voor een vredesconcilie van alle christenen, in de wereld 

over gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping / Weiszàcker, Carl 

Friedrich von. - 5e dr. - Baarn : Ten Have, cop. 1987. - ISBN 9025943411 

 De tijd is aangebroken waarin de oorlog als politiek instituut en politiek 

middel overwonnen moet en kan worden. 

  If  188 

De stand van zaken in de Kerk van de Baltische Staten : Estland, Letland en 

Litouwen / Hermans, J. ; Peeters, W.. - Oegstgeest : Stichting r.k. Voorlichting, [cop. 

1993]. - (Katholieke Informatie ; nr. 23). - ISBN 9072263286 

 Achtergrond informatie over de geschiedenis van het christendom daar en 

het bezoek van paus Joannes Paulus II van 4-10 september 1993. 

  If  189 

De Kerk in de Hoorn van Afrika / Bomers, H. ... [et al.],  - Oegstgeest : Colomba, 

[1994], - (Katholieke informatie ; nr. 28’, - ISBN 9072263332 

 Achtergrond informatie uit Oeganda, Kenia, Eritrea en Ethiopië rond missie 

en missietaken. 

  If  190 

Beknopte geschiedenis van het Christendom. Deel 2. Het christendom in 

oudheid en middeleeuwen / Akker, N.K. van den, - 8e dr. - Den Haag : Voorhoeve, 

z.j. 

 Geschiedenis van het Christendom gezien vanuit een protestante invalshoek 

  If  191 

Wie armoe zaait, zal verzet oogsten / Kerssies, Ab ... [et al.], - Kampen : Kok, cop. 

1989, - ISBN 9024244099 



 Hoe verhoudt zich sociale economie tot (verborgen) armoede gezien door 

een kerkelijke bril. 

  If  192 

Midden in het leven : beschouwingen over mens, samenleving en cultuur / 

Muskens, M.P.M. ; Jong, J.C.M. de [red.], - Zoetermeer : Meinema, cop. 2000 

ISBN 9021137402 

 Toespraken, interviews en artikelen over de armoedeproblematiek en zorg, 

niet alleen in de Derde Wereld, maar ook in ons eigen welvarende land. Bisschop 

Muskens levend vanuit het Levende Midden van de kerk weet hij de samenleving te 

raken 

  If  193 

Gemeente als herberg : een concrete utopie / Hendriks, J. - 4e dr. - Kampen : Kok, 

2001, - ISBN 9024294193 

 In de gemeente ter plekke klopt het hart van de kerk. Welke geest zal de 

kerk regeren? De Hark die primair staat voor het management, voor het regeren en de 

hiërarchie, of de Ronde Tafel, die staat voor gezamenlijk beraadover de missie, en 

voor dienst en conciliariteit. Met praktijkverhalen. 

  If  194 

Oost west, thuis best? : op zoek naar een menswaardig bestaan / CMC afdeling 

Communicatie [red.], - Den Haag : Week Nederlandse Missionaris, 2001, - (Week 

Nederlandse Missionaris’, - ISBN 9072954211 

 Migratiekunde en economie ten opzichte van autochtone en allochtone 

arbeidskrachten, waarbij geloof in de mens en in God een leidende rol speelt 

  If  195 

Dring geen bisschop op : (decreet van Burchard van Worms, rond 1010) : over 

het aanstellen van bisschoppen / Krijnen, Ad ... [et al.], - Gorinchem : Narratio, 

cop. 2001, - ISBN 9052631875 

 De Acht Mei Beweging draagt bij aan duidelijkheid over de huidige 

procedures via een directe aanwijzing door de paus, of via een voordracht van leden 

van de geloofsgemeenschap volgens canon 213.3 rond bisschopsbenoemingen zoals 

die wereldwijd spelen. Het Tweede Vaticaans Concilie wilde bij de formulering van 

invloeden buiten het clericale circuit uitdrukkelijk de mogelijkheid openhouden dat 

in de toekomst de invloed van leken op de bisschopskeuze in enigerlei vorm hersteld 

kan worden. Met beschrijving en commentaar op zaken rond de Nederlandse 

bisschopsbenoemingen. 

  If  196 

Het wonder van Maartensdijk : hoe een kleine gemeenschap leeft met God / 

Fijen, L. - 3e dr. - Baarn : Ten Have, cop. 2001. - ISBN 9025952534 

 Geloofsverhalen en belevingen van mensen die elkaar zo inspireren dat ze 

`samen verder kunnen. De toekomst krijgt gestalte in kleine geloofsgroepen en niet 

in grootschalige en regionale verbanden 

  If  197 



Parochie en gemeenschap : kerkopbouw in Nederland: een grensverleggende 

verkenning in Indonesië, Zaïre en Brazilië / Lin, Jan van ... [et al.] [red.]. - 

Hilversum : Gooi&Sticht, cop. 1987. - ISBN 9030404051 

 De kerk van morgen wordt in hoge mate bepaald door de kerken in Azië, 

Afrika en Zuid-Amerika. Wereldwijd wordt nagedacht en geëxperimenteerd met 

verschillende vormen van kerkopbouw: een bezinning op kerkopbouw in Nederland. 

  If  198 

God op de vuilnisbelt : een andere ontdekking van Latijns Amerika / Sölle, 

Dorothee. - Baarn : Ten Have, cop. 1992. - ISBN 902594499X 

 Oorspr. titel: Gott in M•ll : eine andere Entdeckung Lateinamerikas 

 Vert. in het Nederlands: Renée Vink 

 Door onvrijheid en geweld heen worden geheime wegen van bevrijding 

gebaand, gesteund door de bevrijdingstheologie voor vrouwen die het meest lijden 

aan de onderdrukking. 

  If  199 

Twee geloven in één huis : het geloof van de tussengeneratie / Nieuwenhuis, Jan. - 

Baarn : AMBO, cop. 1983. - ISBN 9026306083 

 Geloven begint bij en met jonge mensen door te geloven in hen: in hen 

mens worden en vanuit hen willen zijn wie men is. Geloofsoverdracht is die ander 

willen worden. Kloppen op diens deur en vragen om te mogen binnengelaten. 

Wachten op de stoep, wie weet hoelang. En dan, als de deur opengaat, durven 

zeggen: Wil je mij?  Op weg gaan met Jezus, een poging het aanzien en het ervaren 

van het geloof nu en vroeger zichtbaar en bespreekbaar te maken.  

  If  200 

Oecumenisch pastoraat : opbouw van oecumenische gemeenschap tussen 

plaatselijke kerken  / Linde, H. van der ; Hout, H.J. van  [red.]. - Kampen : Kok, 

198x. - ISBN 9024202647 

 Referaten van een cursus uit de beginjaren van het oecumenisch pastoraat 

met onderwerpen als gemeenschappelijke liturgie, gemeenschappelijke sacramenten 

en maatschappelijk-politiek engagement 

  If  201 

Beweging in macht : vrouwenkerk in Nederland? / Bons-Storms, Riet + Vernooij, 

Diana  [red.], - Kampen : Kok, 1991, - ISBN 9024233895 

 Overzichtsstudie in het Nederlandse taalgebied over 'vrouwenkerk'.Hoe is 

ze ontstaan, hoe wordt ze ervaren, wat heeft de vrouwenkerk teweeg gebracht. Een 

boek voor vrouwen en mannen die over vernieuwing van de kerk willen nadenken 

  If  202 

Katholiek Amerikaans / Truyman, André, - Hilversum : Gooi&Sticht, cop. 1989 

ISBN 9030405007 

 De Noordamerikaanse katholieken nemen een vooraanstaande eigen plaats 

in de rk kerk in. De wereldwijd voelbare tegenwind vanuit het Vaticaan tegen de 

richting van een moderne, 'open' kerk, wordt weerstaan. De betrokkenheid van de 50 



miljoen katholieken bij hun kerk blijft groot, ook bij vrouwen en minderheden: ze 

zijn een bron van hoop voor wie het wezen van Vaticanum II zijn toegedaan. 

   

If  205 

Tussen moeders en dochters / Kathie Carlson. - Rotterdam : Lemniscaat, 1991. - 

ISBN 9060697634 

 Het kinderbeeld, het feministisch beeld en het transpersoonlijke beeld van 

de moeder treden telkens op de voorgrond. De aangesproken dochter in ons moet 

uitzoeken wat ze al of nog niet ervaren heeft, maar wel nodig voor de voltooiing van 

haar ziel 

  If  206 

Vrouwen op weg naar bevrijding. - Haarlem : De Toorts, cop. 1977 

ISBN 9060202449 

 Oorspr. titel: Counceling for liberation / Charlotte Holt Clinbell. - [S.l.] : 

Fortress Press, cop. 1976   

 Slieker, Cora [vert. uit het Engels]  

Counselingtechnieken voor mensen in een onzeker proces om hen via    

communicatie te bevrijden van al die barrières die de stroom van een mensenleven 

stremmen, en ook deel te laten nemen aan een proces van menswording in het 

perspectief van geestelijke en religieuze waarden 

  If  207 

Het mag geen naam hebben / Fieke Barten ... [et al.]. - Utrecht : Werkgroep: 

Vrouwenwerk en kerk & KKE, Kontakt Kath. Educatief Werk, 1983 

 Neerslag van het werk van de werkgroep "Vrouwenwerk en kerk" 

  If  208 

Vrouwen in de kerk / Willem Boelens. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

ISBN 9030403195 

 Vrouwen als leiders in de kerk 

  If  209 

Oecumenisch Decennium 1988-1998 / Sectie De Vrouw in Kerk en Samenleving 

van de Raad van Kerken onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland. - 

Voorburg : Prot. Stichting Bibliotheekwezen en Lectuurvoorlich- ting, z.j.  

 "Kerken solidair met vrouwen" is initiatief van de Wereldraad van Kerken 

  If  210 

Vrouw en kerk / Gerard Beltman ... [et al.]. - Utrecht : Diocesane Pastorale Raad in 

het bisdom Utrecht, z.j.  

 Volwaardige medewerking van de vrouw in de kerk 

  If  211 

Symbolen : korte uitleg van enkele symbolen in de katholieke liturgie / J. 

Zwetsloot. - Breda : Ledewijn, z.j. - ISBN 9074371027 

 Uitleg 

  If  212 



Kijk op de kerk : een geloofsgemeenschap in verandering / Ton Baeten. -  Boxtel 

[etc.] : KBS [etc.], cop. 1989. - ISBN 9061734533 

 Leven betekent telkens opnieuw keuzes maken, door ons naar Jezus toe te 

keren om van Hem te leren. Zo kiezen we niet voor de dood, maar voor het leven: 

een mens die vrij, echt en oprecht zonder angst of verwringing door het leven gaat 

  If  213 

Zusters, vrouwen van de wereld : actieve religieuzen en haar emancipatie / 

Annelies van Heijst. - Amsterdam : SUA, 1985. - ISBN 906222122X 

 In de jaren zestig hebben religieuzen zich bevrijd van de uniforme 

kloosterdiscipline. Zij moesten MENS worden, en in geval van kloosterzusters dus 

VROUW. Zusters hebben zich een nieuwe identiteit eigen gemaakt als vrouw en als 

religieuze. Zusters zoeken een antwoord in hoeverre hun emancipatie vorm heeft 

gekregen in de door mannen beheerste kerk 

  If  214 

Uit op verzoening : in praktijk en theologie / Hans van Munster ... [et al.]. -  2e dr. 

- Kampen : Kok, 1997. - ISBN 9024292875 

 Het begrip VERZOENING wordt door mensen uit verschillende segmenten     

van kerken besproken, waarbij hun blik op verzoeningsprocessen in een samenleving 

die verre van verzoend is een ingang kan zijn voor een (nieuw) gesprek 

  If  215 

De tao van fysica : een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica 

en oosterse mystiek / Fritjof Capra. - 2e dr. - [S.l.] : Bert Bakker, 1983 

ISBN 9060198743 

 Diepzinnige inzichten tussen de quantummechanica en de Oosterse 

filosofie lijken over en weer frappante overeenkomsten te hebben, waarbij de Tao 

van fysica behandeld wordt in het licht van de mystieke tradities van het Hindoeïsme, 

Boeddisme en Taoisme. 

  If  216 

Prana : tijdschrift voor spiritualiteit en de randgebieden der wetenschappen : 

110. Mensbeelden van God / H. van Dongen... [et al.] [red.]. - Deventer : Ankh-

Hermes, 1975-..... - ISBN 0165-4373 

 Uitspraken over de grote wereld- en over beperktere godsdiensten 

  If  217 

Geen tijd om te bidden : het verhaal van Eva den Hartog / Henry Maule. -  

Bussum : Van Holkema & Warendorf, cop. 1977. - ISBN 9026949677 

 Een schokkend boek over de realiteit van de derde wereld, helpen naar 

vermogen en daardoor 'geen tijd om te bidden'. 

  If  218 

Nestorianen : de ondergang van een christenvolk / Albert Stol. - Franeker : 

Wever, cop. 1977. - ISBN 9061352525 

 De altijd weer dezelfde treurige geschiedenis van het oudste en minst 

bekende christenvolk, die de kwalificatie " 's werelds grootste zendingskerk verdient, 

is vergelijkbaar met die van de Palestijnen, de Koerden, de Joden, de Eritreeërs, enz. 



Ook hun bestaan past niet (meer) in het straatje van de grote machtspolitiek en wordt 

daarmee opgeofferd aan de plaatselijke achtspolitiek 

  If 219 

Geloof ligt op straat : een verkenning naar spiritualiteit in parochie en gemeente 

/ Peter Hendriks ... [et al.]. - 2e dr. - Zoetermeer : Boekencentrum, cop. 2001. - ISBN 

9023908643 

Verslag van een uitgebreid verkennend onderzoek in de Apeldoornse wijk 'De Maten' 

naar wat mensen in de wijk beleven aan geloof/ongeloof en spiritualiteit. De 

bezochte mensen bepaalden zelf de gesprekthema's 

  If 220 

Ons brood gedoopt in licht : werkboek voor geloofsleerlingen en begeleiders / 

Andries Govaart. - [Hilversum] : RKK/KRO, cop. 2003  

Werkboek voor hen die gedoopt willen worden met achtergrondinformatie over kerk, 

geloof, liturgie en het liturgisch jaar  

  If 221 

Wat weet ik er eigenlijk van? : notities van een Memisa-arts / Ad Groen. - 2e dr. - 

1999. - [Rotterdam] : MEMISA, cop. 1999. - ISBN 9076493022 

Gewapend met twee jaar ziekenhuiservaring, een tropencursus en een dosis gezonde 

Hollandse twijfel vertrekt de arts Ad Groen naar het Turiana Hospital in Tanzania. 

En de denkbeelden die hij daar aantreft verschillen zeer van de westerse 

  If 222 

Van parochie tot paus / W. van Voorst van Beest. - 5e dr. - Amsterdam : Van 

Langenhuysen, 1958 

 De kerkelijke organisatie gestructureerd en uitgelegd op zowel niveau van 

de parochie, het bisdom en de kardinalen en paus. Daarnaast ook uitleg over de 

Romeinse Curie, de Congregaties en de Religieuzen, compleet met titulatuur 

  If 224 

De Sint Pieter in Rome / Ennio Francia. - Alphen aan den Rijn : Atrium, cop. 1999. 

- ISBN 9061133521 

 Naast een korte beschrijving vooral een plaatwerk van de St. Pieterskerk in 

Rome 

  If 225 

De tombe van God : het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar 

oud mysterie / Richard Andrews en Paul Schellenberg. - 2e dr. - Baarn : Tirion, cop. 

1996. - ISBN 9051216475 

 Vanuit de duistere wereld van dubieuze documenten, gecombineerd met 

kennis van de archeologie, theologie, geometrie en het gezond verstand, wordt de 

lezer naar de onomstotelijke waarheid van de aanwijzingen in een beroemd schilderij 

van Poussin gevoerd 

  If 226 

Godsdiensten van de wereld : ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis van 

de grote godsdiensten van vandaag / Peter B. Clarke [red.]. - [Amsterdam] : Van 

Holkema & Warendorf, cop. 1993. - ISBN 9026963718 



 Oorspr. titel: The world's religion : understanding the living faiths. - 

London : Marshall, cop. 1993  

 Informatie over het Jodendom, christendom, de Islam, het Zoroastrisme, 

Hindoeïsme, Jainisme, Boeddhisme, het geloof van de Sikhs, China's religieuze 

traditie, en het Sjintoïsme worden behandeld; daarnaast een overzicht van de 

belangrijkste stromingen, sekten en filosofieën 

  If 227 

De dood wil mij niet / Yolande Mukagasana, Patrick May. - Naarden : Element, cop. 

1998. - ISBN 9056890611 

De volkenmoord door de Huttu's van de Tutsi's in 1994 in Rwanda opgeschreven 

door een Tutsi-vrouw die het overleefde. Hoe ze vlucht en al haar dierbaren verliest 

  If 228 

Eenling is geenling : bijbel en homosexualiteit / Jos Brink. - Kampen : Kok, cop. 

[1992]. - ISBN 902428581x 

De geschiedenis van de homosexualiteit en de theologische reflecties daarvan, naast 

sociaal-maatschappelijke en psychische aspecten ook een evangelische benadering, 

in woord en weerwoord met duidelijke antwoorden op vragen 

If 229 

Vrijmetselarij : wat doe ik ermee ? / J. Straeter. - Breda : De Ster, cop. 1990. - 

ISBN 9065564020 

 Een indruk van een Vrij Man op dit moment in zijn leven over wat hij in de 

Vrijmetselarij heeft gevonden. Vrijmetselarij is een denksysteem, opgebouwd uit 

symbolen en ritualen, met als doel verdieping in ons denken en in ons gevoelen, om 

een beter mens te worden. Of anders gezegd: Vrijmetselarij is een stramien, dat aan 

vrij denkende mensen de stimulans geeft om kritisch te blijven denken over plaats en 

doel van henzelf in de zin van het leven 

  If 230 

Pal voor de kerk : vrijwilligerswerk in katholieke parochies / Ton Bernts [red.]. - 

Nijmegen : University Press, 1997?. - ISBN 9057100452 

 Inleidingen door Andries Baart, Ruut Scholten en Johannes A. van der Ven 

op de uitkomsten van en het onderzoek naar vrijwilligerswerk in de kerk door het 

KASKI 

  If 231 

Kijk op Jeruzalem / A. van der Heyden, Shlomo S. Gafni. - 2e dr. ; 1e dr. 1978. - 

Alphen aan den Rijn : Atrium, cop. 1988. - ISBN 9061132940 

 Oorspr. titel: The glory of Jeruzalem  

 Vert. uit het Engels: Wies van Eyck-Dungelmann  

 Fotoboek over Jeruzalem in combinatie met bijbelse verhalen 

  If 232 

Kijk op Bethelem / Bargil Pixner, George Hintlian [en] A. van der Heyden. -  2e dr. 

; 1e dr. 1978. - Baarn : Tirion, cop. 1981, Alphen aan den Rijn : Atrium, cop. 1988. - 

ISBN 9061132932 

 Oorspr. titel: The glory of Betlehem  



 Vert. uit het Engels: Jack van Belle  

 Fotoboek over Betlehem in combinatie met bijbelse verhalen 

  If 233 

Oosterse wijsheid : hindoeïsme - boeddhisme - cunfucianisme - tauïsme - 

shintoïsme / C. Scott Littleton [red.]. - Vianen [etc.] : ECI [etc.], cop. 1997 

ISBN 9002205937 

 Oorspr. titel: Eastern wisdom  

 Vert. uit het Engels: Aleid C. Swierenga en Maxim E. Desorgher   

 Atlas van de godsdiensten en levensbeschouwingen van het verre oosten, 

rijk geïllustreerd 

  If 234 

Rome : the historical vestiges, the monuments, the basilicas, the museums. The 

Vatican : the basilica, the Sistine Chapel, the museums. - Firenze : Bonechi, cop. 

1971 

 Fotoboek over Rome en het Vaticaan [tekst in het Engels] 

If 235 

Het verhaal van het Christendom / Michael Collins, Matthew A. Price. - 

Amsterdam : Anthos, cop. 2000. – ISBN 9076341109 

Het boeiende en complete verhaal van 2000 jaar christendom, het geloof     van een 

derde van de wereldbevolking: een open en toegankelijke boek geschreven door een 

gezaghebbende katholieke en een protestante auteur 

  If 236 

Israël / Peter A. Thomas. - Secaucus (USA) : The Wellfleet Press, cop. 1984 

ISBN 1555211844 

Fotoboek over historisch bijbelse, Islamitische, Christelijke en Joodse plaatsen. Tekst 

in het Engels 

  If 237 

Het troostrijk : cultuur tussen maakbaarheid en eindigheid / Andries Baart. -  

Baarn : Gooi&Sticht, cop. 1996. - ISBN 9030408588 

 Troost door kennis en inzicht van theologen, filosofen en andere 

deskundigen over onze eindigheid. Welk medium kan hulp bieden, schoonheid, 

televisie of religie 

  If 238 

Genoeg is genoeg : het rebelse verhaal van een Hondurese boerin / Elvia 

Alvarado ; opgetekend door Medea Benjamin. - 's-Hertogenbosch : BIJEEN/Derde 

Wereld, 1989. - ISBN 9066780479 

 Vert. van: Don't be afraid, gringo : a Honduran woman speaks from the     

heart. - San Francisco, CA : Institute for Food and Development Policy, 1987  

 Vert. uit het Engels door Mark Fillet ; eindred. Rob van Mierlo  

 In de strijd tegen de grote landeigenaren wordt Elvia met de dood bedreigd, 

ze vertelt haar levensverhaal, waarom armen vechten tegen de tirannie 

  If 239 



De gewelddadige samenleving / H.J. Achterhuis ... [et al.]. - Baarn : AMBO, cop. 

1994. - ISBN 9026313322 

Geweldpleging roept heftige emoties op, bij het slachtoffer en de samenleving. Het 

bedreigt de geestelijke gezondheid van persoon en maatschappij. De psychologische 

verwerking van geweld, de geweld-dadigheid van de samenleving en totalitaire 

denkbeelden over geweld en geweldplegers 

  If 241 

Verslavingen / samengest. door  A.G. van Schaik ; met een voorw. van de 

Nederlandse Bisschoppenkonferentie. - Venray : Sobriëtas R.K. 

Matigheidsbeweging, [1982]  

Sobriëtas ziet de waardigheid van de mens, zijn vrijheid, zijn terechte fierheid ten 

ondergaan in een verslaving waaruit niet meer los te komen is. Honderdduizenden 

mensen worden gevangen gehouden in  gewoonten die hen ontluisteren, en hun 

gezinnen, bedrijven, slachtoffers lijden mee, soms dag en nacht, zonder dat iemand 

uitkomst ziet. Sobriëtas willen mensen nabij zijn om hun boeien van verslaving te 

breken. Informatief 

  If 242 

Vrijheid en verantwoordelijkheid : over verslaving en jongeren / Heilwine 

Bakker, Jan Kees den Bakker ; fotogr.: Maruschka Kraal ... et al.]. - Amsterdam : 

Stichting De Regenboog, 1997 

De Kerk wil jongeren een perspectief bieden en zingeving aan het leven. Een 

brochure als hulp om verslaving van jongeren te voorkomen. Opvoeders en ouders 

mogen jongeren helpen om hun kostbare vrijheid en gezondheid niet te verliezen 

  If 243 

Verslaving, de kerk een zorg / Marijke Epema en Hans van de Peppel ; [ill.: Lucien 

van Valen]. - Amsterdam : Stichting 'De Regenboog', cop. 1988 

ISBN 90-9401104-2 

Uitg. in samenw. met de Raad van Kerken in Nederland Praktische handleiding om 

zich stapsgewijs op de verslavingsproblematiek te oriënteren en om als parochie iets 

aan verslavingsproblemen te doen. In samenwerking met het NIAD (Nederlands 

Instituut voor Alcohol en andere Drugs) 

  If 244 

Heilige strijd : Israël-Palestina / [auteurs: Inez Polak ... et al. ; samenst. en red.: 

Peter Dekkers ; cartogr.: Margriet Ganzeveld]. - Amsterdam : Trouw, 2001. - ISBN 

90-417-0258-X 

Eerder in gew. vorm verschenen in Trouw Het bestaansrecht van Israël. Hoop en 

wanhoop bij de Palestijnen. Tweede Intifada. Hoe heilig is Jeruzalem 

  If 245 

In beweging voor de vrede : veertig jaar Pax Christi: geschiedenis, werkwijze, 

achterban en invloed / voorw. Elizabeth Schmitz ; bijdragen Ben Schennink ... [et 

al. ; red.: Ben Schennink ... et al.]. - Nijmegen = Den Haag : Pax Christi Nederland = 

Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, 1988. - ISBN 90-71701-09-3 



Bewogen door de spanning tussen werkelijkheid en idealen de geschiedenis van de 

Pax Christi Vredesbeweging vanaf het ontstaan, de groei in de jaren vijftig en zestig, 

beoordeeld door personen vanuit Kerk en samenleving 

If 246 

Het zachte ruisen van de stilte : over God in Nederland :  het zachte ruisen van 

de stilte : over God in Nederland / Mary Michon (red.). - Baarn : Ten Have, cop. 

1997. - ISBN 90-259-4690-9 

 Gelovigen en niet-gelovigen uit o.a. de journalistiek, literatuur, theologie, 

politiek en televisie vertellen over God. Wat betekent God     voor hen, waarom 

geloven ze of waarom geloven ze niet. Een boek     boordevol visioenen, vonken, 

illusies, verlangens en hoop 

  If 247 

Ik was vreemdeling : herderlijk schrijven over migranten en vluchtelingen / 

[uitg. Nederlandse Bisschoppenconferentie]. - Utrecht : Secretariaat van het R.K. 

Kerkgenootschap, cop. 1998  

Terwijl binnen de Europese Unie de binnengrenzen steeds meer worden     geopend, 

worden de buitengrenzen steeds meer afgesloten. Bijdrage van het zo goed mogelijk 

samenleven van autochtone Nederlanders en nieuw-komers. Katholieke migranten 

moeten zich in onze gemeenschap thuis kunnen voelen en hun eigen inbreng kunnen 

hebben 

 If 248 

Van maansikkel tot rijzende zon : de grote godsdiensten van Azië / Baaren, Th. 

P. van. - Zeist [etc.] : W. de Han, 1960. - (Phoenix Pocket ; no 34) Ter verrijking om 

van andere religies kennis te kunnen nemen  

 (Islam, Parsisme, Hindoeïsme, Boeddhisme, Lamaïsme, Confucianisme, 

Shintoïsme en Zen-Boeddhisme) 

  If 249 

De Oud-Katholieke kerk van Nederland : leer en leven / Maan, P.J. ... [et al.]. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, cop. 1979. - ISBN 9030401753 

 Een inleiding in de geschiedenis en de huidige situatie, en aandacht voor de 

geloofsleer en de liturgie van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland 

  If 250 

Het concilie 1 : kroniek van de eerste zitting / Galli, Mario von, Moosbrugger, 

Bernhard. - Den Haag : Lannoo, cop. 1964 

 Inzage in woord en beeld in het verloop van het Eerste Vaticaans  Concilie 

(1959) 

  If 251 

Het concilie 2 : van Johannes XXIII tot Paulus VI. Kroniek van de tweede 

zitting. De pelgrimstocht naar het H. Land / Galli, Mario von, Moosbrugger, 

Bernhard. - Den Haag : Lannoo, cop. 1965 

 Inzage in woord en beeld in de pausopvolging. Kroniek van de  tweede 

zitting. De pelgrimstocht naar het H. Land 

  If 252 



Het concilie 3 : kroniek van de derde zitting / Galli, Mario von, Moosbrugger, 

Bernhard. - Den Haag : Lannoo, cop. 1966 

 Inzage in woord en beeld in het verloop van de derde zitting  

  If 253 

Zanggroep Serviam 1981-2006. - Lelystad : Serviam, 2006 

 Vanaf het ontstaan geven leden een overzicht van het wel en wee van het 

rouw- en trouwkoor van de Pax Christi Parochie. 

  If 254 

Broeder Roger van Taizé : een leven in vertrouwen / Christian Feldmann. -  

Kampen : Ten Have, cop. 2005. - ISBN 9078434031 

 De gemeenschap van Taiz‚, gesticht door broeder Roger, trekt jaarlijks 

honderdduizenden jongeren uit alle werelddelen. Een kennismaking met een 

spiritueel leider. 

  If 255 

Opvoeden met liefde en logica : kinderen verantwoordelijkheid leren / Foster 

Cline, [en] Jim Fay. - Driebergen : Navigator, cop. 2000 

ISBN 9070656965 

Kinderen opvoeden, wat te doen? Voortdurend in de buurt blijven zodat ze geen 

fouten maken? Of een liefde-en-logica-ouder  worden. Een ouder die weet dat 

kinderen de  beste lessen leren wanneer ze eigen taken hebben en de ruimte krijgen 

om hun eigen keuzes te maken. Zo kunnen kinderen uitgroeien tot zelfverzekerde en 

verantwoordelijke volwassenen. 

  If 256 

Omgaan met tieners : .... een kunst apart / Ross Campbell. - 2e dr. - Hoornaar : 

Gideon, cop. 2003. - ISBN 9060678613 

 Ouders en tieners liggen nog al eens met elkaar overhoop. Een van de 

redenen is dat ouders er soms vreemde ideeën over de puberteit op nahouden. Ze 

koesteren vaak zulke hoge verwachtingen, dat die alleen maar op een teleurstelling 

kunnen uitlopen. Wat de zaak nog moeilijker maakt, is dat ouders vaak niet weten 

hoe ze hun liefde voor tieners moeten uiten, waardoor deze grote kinderen eraan 

twijfelen of hun moeder en vader wel van hen houden. Dit boek zal u helpen in het 

uiten van onvoorwaardelijke liefde, in het hanteren van boosheid door de tiener en ... 

uzelf, en in om te gaan met sombere buien van uw tiener. 

 If 258 

VoorOorDelen veroordeeld : feiten tegen vooroordelen over buitenlanders / Jan 

Erik Dubbelman. - 6e herz. dr. - Kampen : Kok, 1988 

ISBN 902424742X 

In ieder vooroordeel schuilt een generalisatie. of het nu over moslims, joden, 

Surinamers of Marokkanen gaat , de groep op wie het betrekking heeft wordt over 

één kam geschoren. Verhalen over “buitenlanders” hebben een eigen betoogtrant en 

logica, waartegen het soms moeilijk opboksen is. Antwoorden op vaak gehoorde 

vooroordelen mogen ons tot steun zijn als wij het willen opnemen voor wie 

gediscrimineerd worden. 



  If 259 

Jezus & Boeddha : de verrassende overeenkomsten in hun uitspraken /  

Marcus Borg [red.]. - Utrecht : Servire, cop. 2002. - ISBN 9021536188 

Jezus en Boeddha vertonen in hun leven en in hun uitspraken een grote mate van 

overeenkomst. Uitspraken worden binnen kaders als innerlijke-rust, materialisme, 

wijsheid, atttributen e.a. naast elkaar getoond. Heel verrassend. 

  If 260 

100 Vrijwilligers in beeld : verhalen van en over vrijwilligers in de Pax 

Christiparochie verschenen in het parochieblad Gesprek 1999-2003 / Ben ten 

Hag [samenst.]. - Lelystad : Pax Christiparochie, 2007 

Vrijwilligers aan het woord over hun motivatie waarom zij welke deeltaak binnen de 

parochie doen, en wat zij eraan beleven 

  If 261 

Beeldenstormers en bruggenbouwers : Canon van de Nederlanse religie-

geschiedenis. - Zoetermeer : Meinema, cop. 2008. - ISBN 9789021141909 

In 33 vensters biedt dit boek uitzicht op belangrijke personen, perioden en 

gebeurtenissen uit de Nederlandse religiegeschiedenis. Het oecumenische opinieblad 

Volzin peilde de mening van kerkhistorici en stelde de relicanon samen. 

  If 262 

Een schreeuw om recht : de tragedie van het Palestijnse volk / Dries van Agt. -  

Amsterdam : De Bezige Bij, cop. 2009 . - ISBN 789023454830 

Een van de meest explosieve conflicten in de wereldpolitiek is de al 

decennialang voortslepende Isra‰lisch-Palestijnse kwestie  

  If 263 

Pastores gaan voorbij : witboek over kracht en pijn van vrijwilligers in de 

katholieke kerk / Marie-Jos‚ Janssen en Gerard Zuidberg. - Kampen : Ten Have, 

cop 2008 . -ISBN 9789025958565 

Sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw hebben veel vrijwilligers in de 

katholieke kerk verantwoording genomen voor o.a. weekendliturgie, 

pastoraat en het beleid. Zij beleefden hier een "onze kerk"-gevoel aan. Door 

recente orthodoxe ontwikkelingen voelen velen zich in de steek gelaten en 

haken af. Ontwikkelingen in een breder perspectief toont dat door het werk 

van vrijwilligers de gemeenschap een toekomst heeft.  

  If 264 

Kijk op Het Heilige Land / Shlomo S. Gafni [tekst] en A. van der Heyden [fotogr.]. 

- Amsterdam [etc.] : Elsevier cop 1980 . - ISBN 9010030954 

 Oorspr. titel: The glory of The Holy Land  

 Vert. uit het Engels: H.G. Nijk  

Platenboek met zowel herkenningspunten uit de Oud- en de Nieuw-

Testamentische overlevering met ook meer moderne gebouwen 

  If 265 

Jezus en zijn tijd. - Amsterdam : The Reader's Digest, cop 1988 

ISBN 906407156X 



Platenboek met herkenningspunten uit de Nieuw-Testamentische 

overlevering met verduidelijkende tekeningen 

  If 266 

In het spoor van Jezus de ontwikkelingen van het vroege christendom. - 

Amsterdam : The Reader's Digest, cop 1993. - ISBN 9064073120 

 Rijk geïllustreerd boek over de tijd na Jezus tot ca 600 

  If 267 

Waar gebeurd over het onhistorisch karakter van Bijbelse verhalen / Karel 

Deurloo. - 2e dr. - Baarn : Ten Have, cop. 1981 . - ISBN 9025941788 

Bijbelse verhalen zijn vertellende verkondiging, geen geschiedenislessen. Van 

wat " waar gebeurd" is raken mensen bewogen, die verhalen brengt mensen in 

beweging. Bijbellezers spitsen de oren om die realiteit te ontdekken.  

  If 268 

Hoe word ik gelukkig? levenswijsheid uit de kloosters / Leo Fijen. - 3e dr. - Baarn 

: Ten Have, cop. 2003. - ISBN 9025953476 

Twaalf Godzoekers, die altijd in stilte leven, vertellen over hun weg naar 

geluk. Hoe gaan ze om met hun hartstochten, intimiteit en sexualiteit, waarom 

strenge regels? Op zoek naar de levenskunst om gelukkig te worden. 

  If 269 

Elke mens heeft een naam pleidooi voor een sociaal Europa Arjan Broers in 

gesprek met bisschop Muskens / Tiny Muskens [bisschop]. - 2e dr. - Zoetermeer : 

Meinema, cop. 1997. - ISBN 9021136805 

In het debat over armoede in Nederland stelt Muskens dat een mens in extreme 

nood het recht heeft om een brood te stelen. Hierbij gaat het hem om de 

waardigheid van elke mens, de samenhang in de samenleving, de grenzen aan 

het marktdenken en het recht van iedere mens deel te nemen aan het politieke, 

economische en sociale leven. Hij pleit ervoor dat mensen gekend worden niet 

als nummer maar bij hun naam. 
If 275 

Jodendom voor dummies / Ted Falcon [en] David Blatner. - Amsterdam : Pearson Education  

Benelux, cop. 2008. – (Voor dummies). - ISBN9789043016087 

Alle ins en outs over Joodse tradities, achtergronden, jodendom en de Joodse geschiedenis. 

Naslagwerk 

 

 

 


