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  Tp    2 

Met lege handen : Teresia van Lisieux / Koen de Meester. - Gent : 

Carmelitana, 1974 

ISBN 9070092026 

 De visie van Teresia op God als een God van barmharigheid 

  Tp    4 

Boek der Liefde / Gr. Luigi Gaspari. - Brussel : Verhelst, z.j. 

 Het mystieke leven van pater Pio van Pietrelcina, een capucijn, met  

 wonderbare gaven 

  Tp    5 

Ik ga het leven binnen / Teresia van Lisieux en Zuster Agnes. - Gent : 

Carmelitana, 1975 

ISBN 9020905988 

 Onvoltooide autobiografie met als aanvulling gesprekken die voor de 

dood van Teresia met haar en haar zus Agnes, en vele getuigenissen 

van haar medezusters. Boodschap van overgave aan Gods 

barmhartigheid, dienstbaarheid aan de mens, fijne humor en door alles 

heen een grote liefde tot Jezus 

  Tp    6 

Verkenningen in de mystiek / Laetitia Aarnink, H. Blommenstein, en K. 

Waayman. - Delft : Meinema, 1985 

ISBN 9021131293 

 Welke kenmerken onderkennen we bij mystiek qua ervaring, 

processen, doorgronden in het licht van het leven van alledag 

  Tp    7 

De brieven van Hadewijch / Paul Mommaers. - Kampen [etc.] : Kok [etc.], 

1990 

ISBN 902420769X 

 Hadewijch schrijft in het Middelnederlands, met een vertaling naar het  

 modern Nederlands over belevingen van mensen 

  Tp    8 

Vrouwen aan het venster / Rita Schilling. - Zoetermeer : Meinema, 1994 

ISBN 9021136066 

 Venster als uitzicht en bevrijding, zichtbaar in de spirituele wereld van  

 Heloïse van Midden Frankrijk, Hildegard van Bingen, Clara van 

Assisi en Hadewijch van Brabant 

  Tp    9 

Kruispunten in de mystieke traditie /  H. Blommestijn en F.A. Maas. - ‘s-

Gravenhage : Meinema, 1990 

ISBN 9021161095 

 De mystieke realiteit huist in de taal, de mystieke ervaring wordt in de  

 taal bevestigd. Tekst en context van Meester Eckhart, Jan van 

Ruusbroeck, Teresa van Avila en Johannes van het Kruis 

  Tp   10 

Catharina van Siëna / Michael de la Bedoyere. - Utrecht [etc.] : Het 

Spectrum, z.j. 



 

THEOLOGIE & THEOLOGISCHE PSYCHOLOGIE  

Bijgewerkt tot 06-12-15 

 Door zelf-analyse probeert ze dichterbij het mystieke van God te 

komen 

  Tp   11 

Hildegard : een vrouwelijke genie in de late middeleeuwen / Etty Mulder. -  

2e dr. - Baarn : Amboboeken, cop. 1982 

ISBN 9026305516 

De teksten van de H. Hildegard von Bingen(1098-1179), abdis, 

zieneres, natuurkundigem, arts, dichteres, mystica en componiste, over 

haar visie over de oerkracht van de liefde hebben nu in de 

hedendaagse feministische theologie nog veel betekenis. Etty Mulder 

voorziet Hillegard’s brieven van verklarend commentaar 

  Tp   12 

Jan van het Kruis na vier eeuwen : in een nacht aardedonker in brand  

geraakt en radeloos van liefde. - (Speling : tijdschrift voor bezinning (1991) 

jrg. 43, nr 3) 

 Juan de la Cruz (1542-1591) sticht in 1568 het eerste klooster van de  

 comtemplatieve of ongeschoeide karmelieten. Van hem bewaard zijn 

een groot aantal geschriften en enkele tekeningen. Een kijk op de 

mystieke boodschap hierin 

  Tp   14 

Ruusbroec en het religieuze leven : kleine summa van het geestelijk leven 

/ L. Moereels. - Den Haag [etc.] : Lannoo, 1962 

 Ruusbroec weet door de eeuwen heen de liefde af te dwingen van 

allen, die bij hen in de leer gaan. Deze leer kenmerkt zich door een 

eenvoud en goedheid, die gematigdheid en mildheid uitstraalt als 

leefregel van het klooster Groenendaal, gesticht door Ruusbroec 

(1293-1381) 

  Tp   15 

Sollicitudo Rei Socialis / Paus Johannes Paulus II. - Oegstgeest : RK 

Voorlichting, 1982 

ISBN 9072263049 

 Zevende encycliek van Johannes Paulus II over de continuïteit en de  

 voortdurende vernieuwing van de sociale leer als blijvende waarde 

van de leer van de kerk 

  Tp   16 

Christifidelis Laici / Paus Johannes Paulus II. - Oegstgeest : RK 

Voorlichting, z.j. 

ISBN 9072263111 

 Over de roeping en zending van alle lekengelovigen in kerk en wereld 

  Tp   19 

Bidden toch mogelijk / G. Machiels, P. Schruers en J.Thijs [red.]. - Kapellen 

: Patmos, 1974 

ISBN 902929504X 

God ontmoeten in Jezus Christus. Suggesties om via het luisteren naar 

het woord van God te komen tot bijbel-actualisering van deze 
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boodschap in ons christelijke leven. Persoonlijke bezinning en gebed, 

bevorderen van biddend contact van de christenen met God 

  Tp   20 

Jezus was een Jood / N.G.M. van Doornik. - Den Haag : Scripta Catholica, 

z.j. 

 De Jood als religieus mens centraal t.o.v. de verkondiging 

  Tp   21 

Zes kruiken water / Rob van Kessel. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1989 

ISBN 9030405112 

 Samenhangende theologische visie om tot een gelovig weldoordacht  

 pastoraal beleid te komen 

  Tp   22 

Geloven in vrouwenpraat / Marie-Jos‚ Burger ... [et al.]. - Utrecht : Stichting 

Kontact Katholieken Educatief Werk KKE, 1983 

Voor begeleidsters in Vrouw-en-geloof-groepen, over ‘praten over 

geloof’ 

  Tp   23 

Vrouwen in de kerk / Teresini Metternich [Zr.] ... [et al. ]. - Amstelveen : 

Luyten & SNVR, 1985. - (Vrouwen doen het woord : SNVR ; nr. 1-85) 

ISBN 9064160783 

Een getrouwde, een alleenstaande en een religieuze vrouw vertellen 

over hun gevoelens ten opzichte van de kerk 

  Tp   24 

Werken in de kerk / Jetty Grootscholten ... [et al.]. - Amstelveen : Luyten & 

SNVR, 1985. - (Vrouwen doen het woord : SNVR ; nr. 2-85) 

ISBN 9064160791 

 Een vrouwelijke dominee en een pastoraal werkster over kerkewerk 

  Tp   25 

Pastoraat in gedeelde verantwoordelijkheid / Diocesaan Pastoraal 

Centrum, Utrecht. - Utrecht ; Zeist : Diocesaan Pastoraal Centrum, 1985 

 Werkboek over het functioneren van het vrijwillegerskader in het  

 pastorale werk 

  Tp   30 

In gesprek met een ander / Stef Stevens. - Averbode ; Apeldoorn : Altiora, 

1990 

ISBN 9031708496 

Studieboek om eigen gesprekservaringen te toetsen met die van 

anderen 

  Tp   31 

Om levenskracht voor de parochie / Ben Piepers. - [Lelystad] : [Pax 

Christiparochie], 1991 

 Werkstuk ter afronding van deelname aan de PAO-cursus "Kerkelijk  

Opbouwwerk" van de Pax Christiparochie in Lelystad door Ben 

Piepers, pastoraal werker in Lelystad, september 1991 

  Tp   34 
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Door gerechtigheid vrede / J.F.M. Smit ... [et al.]. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, 1984 

ISBN 9030402881 

Theologie staat ten dienste van het leven en welzijn van mensen, 

daarom zijn deze cahiers bedoeld om de kloof tussen wetenschap en 

samenleving te overbruggen en zijn dan ook verstaanbaar geschreven. 

In dit boek wordt langs verschillende invalshoeken belicht dat de weg 

naar vrede ligt in de gerechtigheid 

  Tp   35 

Barmhartigheid en trouw in het pastoraat / Gerard Zuidberg. - Baarn : 

Gooi & Sticht, 1992 

ISBN 9030406496 

Voor allen die werken voor het welzijn van mensen een nadenkend 

woord over volharding, het hebben van een lange adem, in 

barmhartigheid en trouw 

  Tp   36 

In de kou / Godfried Bomans en Michiel van der Plas. - 11e dr. - Bilthoven : 

Ambo, 1969 

ISBN 9026300948 

Onderzoek door de Acht-Mei-Beweging naar wat ‘katholiek’ in de 

negentiger jaren kan betekenen 

  Tp   37 

Katholieken in de moderne tijd / Erik Borman ... [et al.]. - Zoetermeer : De 

Horstink, 1995 

ISBN 9061843790 

Onderzoek van de Acht-Mei-Beweging naar wat de betekenis is van 

een ‘katholiek’ in de negentiger jaren 

  Tp   38 

Paus of Petrus : een onderzoek / Herman Verbeek. - Amersfoort : De 

Horstink, z.j. 

ISBN 9061842603 

 De exegese van het Pausschap is gebaseerd op Mt 16:13-20 

  Tp   39 

Zeven is voldoende / Gerard Zuidberg. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1984 

 Zeven pastores vertellen over hun beleving van pastoraat en  

 spiritualiteit: Gods volk onderweg, elkaars hand vasthouden in de  

 dagelijkse crisis 

  Tp   40 

Meningen over de dood : het einde of een nieuw begin? / Lambert Pater, 

Gerard Dekker, Nico ter Linden. - Amsterdam : Trouw/Kwartet, cop. 1986 

ISBN 9070675374 

Verslag van een onderzoek naar het geloof in en de voorstellingen van 

het leven na de dood uitgevoerd door het NIPO in opdracht van de 

NCRV en ochtendblad Trouw onder kerkelijken en niet-kerkelijken 
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  Tp   44 

Pontifex : het ware verhaal van het denken en doen van de laatste drie  

leiders van de katholieke kerk in deze eeuw. Pontifex Maximus de stede-

houder Gods als mens in zijn directe omgeving in Rome / Thomas, 

Gordon, Witts, & Max Morgan. - Utrecht [etc.] : Bruna, cop. 1983 

ISBN 9022953238 

 Vert. uit het Engels door M.R.S. Hofstede 

Met een inleiding van Richard Auwerda, ten behoeve van de 

Nederlandse situatie. Geschiedenis van de pausen Paulus VI, Johannes 

Paulus I en Johannes Paulus II, beginnend in 1978 met een episode uit 

het leven van Mechet Ali Agca, een fundamentalistisch islamitisch 

gelovige, die later Johannes Paulus II vermoordt 

  Tp   46 

Geschiedenis van de pausen / Piet van Veen. - Roermond [etc.] : Bomen, 

1950 

 Oorspr. titel: Papstgeschichte / Gaston Castella. - Zürich : Fraum 

 Üntser, [1950?] 

Zeer uitgebreide reconstructie van de menselijke samenleving, de 

volken en hun instellingen vanaf Sint Petrus tot aan Paus Pius XII. 

Met lijst van opeenvolgende pausen 

  Tp   47 

De man uit Polen / Jef de Roeck. - Haarlem [etc.] : Gottmer, cop. 1978 

ISBN 9031702145 

 Levensloop en eerste dagen van het pausschap van Joannes Paulus II, 

Karol Wojtyla. 

  Tp   49 

Kruisweg van de Rechtvaardigheid / Leonardo Boff. - Averbode : De 

Horstink, z.j. 

ISBN 9061842638 

 Deze Kruisweg wil een biddende theologie of een theologisch gebed 

zijn ....  

  Tp   50 

Weten wat hoop is / Hans Abma ... [et al.]. - Driebergen ; S.l. : Utrecht : 

Centr. Vormingswerk/Hervormde Vrouwendienst : Toerustingscentr. Geref. 

Kerken Nederland : Vrijzinnig Prot. Centr. voor Maatsch. Toerusting, z.j. 

 Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie 

  Tp   51 

Helder Camera in Nederland / Jan Filius en Jan Glissenaar. - Utrecht : 

Bruna, 1971 

ISBN 9022914364 

 Impressies van en reacties op zijn bezoek in Nederland en citaten uit  

 o.a. televisie-discussie 

  Tp   52 

Rechtvaardigheid in de wereld / Ned. Bissch. Vastenactie; Broederlijk 

Delen 
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De noodzaak van een geloofswaardige krachtsinspanning: 

Nederlandse versie van de nota "Pro Mundi Vita" inzake de 

rechtvaardigheid in de wereld 

  Tp   53 

De stad van de mens / Harvey Cox. - Utrecht ; Baarn : Ambo/Bosch & 

Keunig, z.j. 

 Theologisch perspectief op de moderne wereld 

  Tp   54 

Met passie over God spreken leraressen van God / Luise Schottroff ... [et 

al.]. - Baarn : Ten Have, 1990 

ISBN 9025944175 

Dit aan Dorothee Sölle opgedragen boek geeft inzicht in hoe vrouwen 

God beleven 

  Tp   55 

Theologie van verdrukten / Jose Migues Bonino. - Kampen : Kok, z.j. 

ISBN 9024202345 

 Bevrijdingstheologie in de tijd en standpunten vanuit Latijns-Amerika  

 hierover 

  Tp   56 

Een ruimte om te leven / Eugen Drewermann. - Zoetermeer : Meinema, 

1992 

ISBN 9021145073 

 Drewerman uit zijn gevoeligheid in de zorg van een christengemeente,  

 aandacht en eerbied voor de individuele mens, zijn bestaansangsten en  

 zijn lijden 

  Tp   57 

Kies het leven / Dorothee Sölle Dorothee. - Baarn : Ten Have, 1980 

ISBN 9025971745 

Beschouwingen over levensvernietiging en cynisme als 

vanzelfsprekendheid van deze tijd en het verzet van christenen 

daartegen 

  Tp   58 

Maria, gisteren, vandaag en morgen / Edward Schillebeeckx en Catharina 

Halkes. - Nijmegen : Schillebeeckx, 1992 

ISBN 9024415365 

Edward Schillebeeckx en Catherine Halkes geven misvattingen aan 

omtrent Maria, en ook hun waardering voor haar 

  Tp   59 

God in Zuid-Afrika : de uitdaging van het evangelie / Albert Nolan. - 

Baarn : Ten Have, 1990 

ISBN 9025944272 

 De praktijk van de strijd is de praktijk van het geloof, ook al gaat die  

 niet gepaard met een expliciete belijdenis van geloof in God of Jezus.  

Tekenen van hoop ontdekken. God is werkzaam in de strijd. Hier gaat 

de auteur verder op in 

  Tp   60 
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Muurvast : verhalen uit het Justitiepastoraat / M.B. Blom [red.]. - 

Zoetermeer : Boekencentrum, z.j. 

ISBN 9023903374 

 Eeen tiental pastores vertellen over hun pastorale zorg voor het leven  

 achter tralies: gedetineerden aan het woord 

  Tp   61 

Spreken met God? / Koen de Meester. - Gent : Carmelitana, 1971 

ISBN 9070092018 

 Je moet je eerst bewust zijn van elkaar. Bij God is dit een bewust-zijn,  

bij ons is het een bewust-worden. Dan kan er sprake zijn van een 

gesprek. Je bent er blij om en je kan van een gesprek rijker worden. 

Echte vriendschap is iets unieks. Dat kan met Jezus ook 

  Tp   62 

Leven met God / Leonardo Böff. - Apeldoorn [etc.] : Aviora, 1987 

ISBN 9031707325 

Ieder tijdperk ervaart en beleeft het Godsmysterie anders. Voor wie 

zien wil, licht het op in dingen, in geschiedenis, in wetenschappen en 

in mensen. Daardoor kan Zijn aanwezigheid ervaren en beleefd 

worden als de diepste zin van al wat is, zelfs in negatieve ervaringen 

van leegte, onrecht en onmenselijkheid 

  Tp   63 

Onze Vader, gebed van totale bevrijding / Leonardo Böff. - Apeldoorn 

[etc.] : Aviora, 1984 

ISBN 9031706051 

Het "Onze Vader" kun je pas verstaan binnen de diepste 

levenservaring die Jezus meegemaakt heeft; een ervaring, die Hij in 

Zijn boodschap en Zijn handelswijze tot uitdrukking brengt. Het 

vereist een akte van geloof, hoop en liefde. Geloof: God als vader, 

hoop: Uw rijke kome, liefde: wij zeggen Onze Vader, Abba, lieve 

Heer 

  Tp   64 

Ave Maria, het vrouwelijke en de Heilige Geest / Leonardo Boff. - 

Apeldoorn [etc.] : Altiora, 1983 

ISBN 9031705926 

 De auteur toont ons in dit boek heel de rijkdom van de vrouwelijke  

 dimensie die Maria beleefde met al haar natuurlijkheid en door haar  

diepgaande radicale echtheid. Maria, moeder van Jezus, echtgenote 

van Jozef, zuster van al diegenen die net als zij geloven en vriendin 

van Elisabeth en Zacharias 

  Tp   65 

Boodschap uit de stilte : mysterie als openbaring / J. van Baal. - Baarn : ten 

Have, 1991 

ISBN 9025944868 

 Evangelie toegepast in onze tijd 

  Tp   66 
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Geen geloof zonder bewijs : leven na dit leven / P. de Bruin. - Groenekan : 

Bosch en Hoven, 1983 

ISBN 907075701X 

 Leven met of zonder God 

  Tp   67 

De verbeelding aan het woord : pleidooi voor een dichterlijker en  

zakelijker spreken over God / Okke Jager. - Baarn : Ten Have, 1988 

ISBN 9025943799 

 Vragen over God kennen een dichterlijke en een zakelijke benadering 

  Tp   68 

Wat is ethiek / G.Th. Rothuizen. - Kampen : Kok, 1973 

ISBN 9024207576 

  Tp   69 

De taal van God : een theologische reflectie over de wijze waarop God  

zich openbaart / Wil Veldhuis. - Baarn : Gooi & STicht, 1994 

ISBN 9030407964 

In de geschiedenis van de kerk kun je als gelovige zicht op God 

krijgen 

  Tp   70 

Inclusief handelen / Jurgen Wiersma. - Baarn : Ten Have, 1988 

ISBN 902594387X 

 Vervolg op Bonhöffer en Gandhi in het licht van afzien van militaire  

 verdediging en ombuiging naar sociale verdediging 

  Tp   71 

Kentering in de theologie : naar een oecumenische theologie van de  

postmoderne tijd / Hans Küng. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

ISBN 9030404663 

De verandering van de theologie van het basis-denk/leven-model via 

een kentering naar een fundamenteel nieuwse start 

  Tp   72 

Het noemen van de naam "God" / W. Luypen. - Hilversum : Gooi & Sticht, 

z.j. 

ISBN 9030401060 

 Een interpretatie van religiositeit en geloven in Christus 

  Tp   73 

Kind en geloof : de theologie van het kind / J.L. Klink. - Bilthoven : 

AMBO, 1970 

ISBN 902630112X 

Een aanzet voor ouders tot geloofsverdieping in het licht van 

opvoeding 

  Tp   76 

Wie toch is Jezus van Nazareth? : de christologie in discussie / E. 

Flesseman-van Leer. - 2e dr. - ‘s-Gravenhage : Boekencentrum, cop. 1986 

ISBN 9023900324 

 Aanzetten tot discussie over de vraag: "Wie zegt gij dat Ik ben?" 
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  Tp   77 

Filosofische theologie / Jan Sperna Weiland ... [et al.]. - Baarn : AMBO, cop. 

1985 

ISBN 9026307381 

De inhoud van het godsbegrip voor filosofen met een gelovige 

achtergrond, deels geseculariseerd 

  Tp   78 

Jezus van Nazareth, wie toch is hij? : een handreiking voor de bespre-

king van ‘Wie toch is Jezus van Nazareth?’ van dr. E. Flessenman-van 

Leer / C.P. van Andel. - Driebergen : Centrale voor Vormingswerk/H.V.D., 

1985. - (Toerusting) 

ISBN 9065612998 

 Leidraad en voorbereiding voor de leiding voor bespreken van boek 

  Tp   79 

Edward Schillebeeckx : portret van een theoloog. - Baarn : Ten Have, cop. 

1984 

ISBN 9025951309 

 Oorspr. titel : Edwatd Schillebeeckx - Portait of a theologican / John  

 Bowden  

 Heemst, Jan van [vert. uit het Engels] 

Jezus is pas door ons te begrijpen, doordat Hij ons in zijn 

menselijkheid een ‘verstaan van God’ brengt dat heil is, bevrijdend 

voor mensen. In Christus wordt ons een antwoord gegeven op de 

‘Godsvraag’ en tegelijk een antwoord op de ‘heilsvraag van de mens’ 

  Tp   80 

Uit mijn leven en denken / Albert Schweitzer. - Haarlem : Tjeenk Willink, 

1950 

 Vert. door H.M. Eigenhuis-van Gendt en J. Eigenhuis 

In Schweitzer’s tijdgeest van eind 19e/begin 20e eeuw staat de mens 

onder invloed van krachten die hem het vertrouwen in zijn eigen 

denken willen ontnemen. De geest van geestelijke onzelfstandigheid 

heerst in alles. Dit resulteert in het opdringen van overtuigingen door 

de maatschappij. Het is onbegrijpelijk, dat mensen - gezien hun 

vooruitgang op gebied van wetenschap en techniek - geestelijk zo 

inzinken dat denken taboe wordt 

  Tp   81 

Christelijke ongehoorzaamheid : de gehoorzaamheid aan god is geen  

onderwerping maar bevrijding, gericht op de toekomst. - Hilversum : 

Gooi & Sticht, cop. 1980. - (Concilium : Internationaal tijdschrift voor 

theologie jrg. 16 nr. 9 (november 1980)) 

ISBN ISSN 0167-1200 

 Gehoorzamen is pas een menselijke daad als een persoon een eigen  

autonomie, geweten, vrijheid en verantwoordelijkheid heeft. Als 

gelovige is hij niet louter onderdaan van de hiërarchie, maar broeder 

in het gemeenschappelijk geloof en in de lijn van het geloof is hij met 
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alle christenen gehoorzaam aan God. Daarmee is de christelijke 

gehoorzaamheid een gezamenlijke opgave 

  Tp   82 

Eerlijk voor God / John A.T. Robinson. - Amsterdam : Ten Have, 1964. - 

(Carillonreeks ; nr. 27) 

  Tp   83 

Gods partner : ontmoeting met het jodendom / Willem Zuidema. - Baarn : 

Ten Have, cop. 1977 

ISBN 902594115X 

 Het wie, wat en hoe in de Joodse godsdienst 

  Tp   84 

Uw koninkrijk kome : 54 overwegingen over het Onze Vader / Ambro 

Bakker [red.]. - Baarn : AMBO, cop. 1985 

ISBN 9026306814 

Uiteenlopende benaderingen door mensen uit heel verschillende 

geledingen van onze maatschappij leert ons, dat het Onze Vader voor 

velen nog steeds een bron van inspiratie is 

  Tp   85 

Het Onzevader / C.F. Evans. - [S.l.] : Ten Have, cop. 1997 

ISBN 9025947603 

Vergelijking van de verschillende versies van het Onzevader vanuit de 

4 evangeliën. Het Gebed des Heren, dat de 12 apostelen baden anders 

dan het Onzevader nu, omdat wij het nu bidden van de andere zijde 

van Christus’ dood en verrijzenis: ook dit gebed is aan een 

groeiproces onderhevig 

  Tp   86 

Mystiek en spiritualiteit : een reis door het tijdloze / Jacob Slavenburg. - 

Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1994. - (Hermesreeks ; 14) 

ISBN 9020275216 

 Mystiek in de geschiedenis, bekeken door mannelijke en vrouwelijke  

 beoefenaren aan de hand van levensverhalen 

  Tp   87 

Aan de bron : Teresa van Avila: vrouw en mystica : mystieke teksten en  

thema’s / Otger Steggink. - Kampen : kok, cop. 1989 

ISBN 9024242894 

 De voorname leidersrol onder de vrouwelijke mystici gericht op haar  

 vrouw-zijn tonen haar realistische levensinstelling en haar integratie  

 van de menslijke affektiviteit in het geestelijk leven, in haar beleving  

 en leer, aan 

  Tp   88 

Dochters naar mijn hart : spiritualiteit van vrouwen in de Middeleeuwen 
/ Martie Diperink. - Kampen : Kok Voorhoeve, cop. 1995 

ISBN 9029712481 

Reeds in de middeleeuwen was er een charismatische 

vrouwenbeweging, die naar vernieuwing van de kerk streefde, vanuit 

het verlangen naar echte christelijke spiritualiteit van kerk en 
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gemeente. Met levensbeschrijvingen van o.a. Hildegard van Bingen, 

Clara van Assisi, e.a. 

  Tp   89 

Sint-Jan van het Kruis : leven en poëzie / Gerald Brenan. - Hilversum : 

Gooi&Sticht, cop. 1988 

ISBN 9030404159 

Oorspr. titel: St. John of the Cross. His live and poetry / Gerald 

Brenan and Lynda Nicholson. - cop. 1974 

 Vert. in het Ned.: Gooi&Sticht 

Bew. en vert. door Jan Peters ; vert. van gedichten door P.N. van Eyck 

en Bernard Verhoeven 

Biografie van deze belangrijkste Spaanse mysticus van rond 1550 met 

oog voor de maatschappelijke, politieke en kerkelijke situatie toen, 

een overzicht met commentaren van zijn literaire werken, en de 

originele Spaanse teksten met Nederlandse herdichtingen van 

gedichten van Juan de la Cruz 

  Tp   90 

Zelfbeeld en godsbeeld : opstellen over psychotherapie en  

godsdienstpsychologie / Arnold Uleyn. - Baarn : AMBO, cop. 1993. - 

(Tweede Serie Geestelijke Volksgezondheid : Dl 2-42) 

ISBN 9026312350 

Hoe gaan mensen met zichzelf om en op welke wijze speelt God 

daarin een rol. Vaak op een ambivalente wijze spelen zelfbeeld en 

Godsbeeld van mensen een met elkaar verweven rol: valkuilen waar 

een pastor of hulpverlener bedacht op dient te zijn 

  Tp   91 

Karol Wojtyla : paus & politicus / Adalbert Krims. - Haarlem [etc.] : In de 

Knipscheer, cop. 1985 

ISBN 9062651984 

 Lemmens, Harrie [vert.] 

Een grondig gedocumenteerde analyse over de rol van het Vaticaan in 

de wereldpolitiek, van bevrijdingstheologie tot de Latijns-Ameri-

kaanse kerkpolitiek 

  Tp   92 

Pastor op de intensive care / Henk van Breukelen. - Nijmegen : Katholiek 

Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (KSGV), cop. 1997 

ISBN 9075886020 

De wijze waarop de pastor de patiënten benadert, doet meer dan een 

zak pillen, terwijl de pastor zich ook met lege handen voelt staan. 

Welke geestelijke verzorging hebben mensen nodig als hun bestaan 

ondersteboven wordt gegooid 

  Tp   93 

Ego’s en echo’s : opstellen over psychotherapie en religie / Arnold Uleyn. - 

Nijmegen : Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid  

(KSGV), cop. 1999. - (Tweede Serie Geestelijke Volgezondheid ; Deel 2-55) 

ISBN 907588611X 
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Het gevoel van de hulpverlener staat centraal: wat betekent helpen 

voor de helpende persoon zelf? Hoe voelt het om helpend in het leven 

te staan en er altijd of heel vaak te moeten zijn voor anderen? In de 

belichaming van De Barmhartige Samaritaan en de Goede Herder 

komen bijbelse, en uit de Grieks-Romeinse wereld beelden over Echo 

en Narcissus tot ons, in wie wij ook zorgaanbieders herkennen. 

Daarnaast komt de integratie van levensbeschouwelijke aspecten in de 

psychiatrische hulpverlening aan de orde 

  Tp   94 

Opnieuw geloven : kanttekeningen bij een geloofsbelijdenis / W.R. van der 

Zee. - 3e dr. - Den Haag : Boekencentrum, cop. 1984 

ISBN 9023919386 

 Wat geloven wij in onze tijd opnieuw? Nieuwe ontdekkingen in het  

 evangelie: in wie geloven wij, en wat kunnen of durven wij over hem 

te zeggen? Geloven is vertrouwen op iemand, is een persoonlijke 

keuze geworden, welke consequenties heeft dit voor ons doen en 

laten? Wie is God als we in Hem geen almachtige voorzienigheid 

meer zien, hoe kijken wij nu tegen de maagdelijke geboorte aan? Wat 

zegt de apostolische geloofsbelijdenis ons hier en nu hierover 

  Tp   95 

Uit de grond van ons hart : open brieven aan paus Johannes Paulus II / 

Michiel van der Plas [red.]. - 3e dr. - Amersfoort : Agathon, [1984] 

ISBN 9026970072 

Naar aanleiding van het pausbezoek aan Nederland schrijven 

vooraanstaande katholieke mannen en vrouwen open brieven aan de 

paus, om de andere kant van Nederland tot hem door te laten komen. 

Met een verkorte biografie van de auteurs 

  Tp   96 

De stad van de mens : het levenspatroon van de geseculariseerde wereld 

in theologisch perspectief / Harvey Cox. - 7e dr. - Utrecht : AMBO, cop. 

1968 

 Oorspr. titel: The secular city 

 Vert. uit het Engels door Jean M. Vaissier 

De opkomst van de verstedelijking en de ineenstorting van de 

traditionele religies, waarin het Heelal de Stad van de Mens is. Een 

terrein voor de menselijke verkenning en krachtinspanning, nadat de 

goden er de vlucht hebben genomen: zo komen we uit bij 

verwereldlijking of secularisatie: het loskomen van de wereld van haar 

religiues of pseudo-religieus zelf-inzicht. De mens kwam tot de 

ontdekking dat hijzelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen wereld 

draagt: het volwassen worden van de mens 

Tp   98 

Op gepaste afstand : over de veranderde relatie tussen ziel en zuil / 

Hanneke Westhoff ... [et al.]. - Nijmegen : KSGV, cop. 1997. - (Tweede serie 

Geestelijke Volksgezondheid ; Deel 2-50). - ISBN 9056250159 
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Vanuit een vernieuwingsbeweging in de tweede helft van de 20ste 

eeuw wordt bevrijding geboden uit de beklemming van een al te strikt 

beleefde kerkelijke leer en van angsten en onvrijheden. Vanuit de 

gedachte dat het geloof  als 'uiteindelijk heilzaam' gezien werd, via een 

'lijden aan het geloof' werd een bevrijdende hand geboden. Het 

doorbrak het taboe in de hulpverlening op geloof en 

levensbeschouwing. Congresverslag. 

 

  Tp   99 

Paus Johannes Paulus II : over de drempel van de hoop / Vittorio Messori 

[red.]. - Amsterdam [etc.] : Veen, cop. 1994 

ISBN 9024511593 

 Vert. uit het Ital. door Arie van Heck 

In de zomer van 1994 stelde het Italiaanse radio- en televisiestation 

RAI een interview voor met paus Johannes Paulus II. De Italiaanse 

auteur en journalist Vittorio Messori viel de eer te beurt de vragen 

voor te bereiden. Hij stelde met opzet vragen die ver buiten de 

gebruikelijke kerkelijke en politieke onderwerpen omgaan, en die de 

paus bewegen zich uit te spreken over de basis van zijn leven en van 

de kerk: het geloof. Door omstandigheden heeft de paus deze vragen 

schriftelijk beantwoord, en ons door een grote openheid een duidelijke 

blik in zijn geest en zijn hart gegund 

  Tp  101 

Katholieke vrouwen en het feminisme : een onderzoek door de Acht Mei  

Beweging / Bert van Dijk,  Liesbeth Huijts, en Trees Versteegen [red.]. - 

Amersfoort [etc.] : De Horstink, cop. 1990 

ISBN 906184360X 

 Een poging tot overzicht en inzicht in het spanningsveld tussen  

 katholieke vrouwen en het feminisme, met aspecten als theologie en  

 geschiedenis, een aantal actuele kwesties op het breukvlak kerk en  

maatschappij op gebieden van economische zelfstandigheid, huwelijk 

en gezinsleven, en seksualiteit en op het in hun geloof staan van 

vrouwen, met aandacht voor zorg en verantwoordelijkheid, zowel in 

inzet als in protesteren, uitmondend in een eis tot medezeggenschap 

van vrouwen in de kerk 

  Tp  102 

Theologisch testament : notarieel nog niet verleden / Edward 

Schillebeeckx. - Baarn : Nelissen, cop. 1994 

ISBN 902441539X 

Een soort interview van Schillebeeckx aan zichzelf om ons deelgenoot 

van zijn levensweg, zijn bezielingen, en zijn werk eraan daarvan te 

maken 

  Tp  103 

Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg / G. Heitink ... [et al.]. - Baarn : 

Ambo, cop. 1996. - (Tweede Serie Geestelijke Volksgezondheid ; Deel 2-48) 

ISBN 9026314434 
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 Een bezinning op geestelijke verzorging en begeleiding van mensen 

die door pastoors, dominees of raadslieden begeleid worden en de  

 economisering van de geestelijke gezondheidszorg 

  Tp  104 

Mystagogie : inwijding in het symbolisch bewustzijn / Tjeu van den Berk. - 

Zoetermeer : Meinema, cop. 1999 

ISBN 9021137682 

 Mystagogie is een agogie in het mysterie van het bestaan. Het  

 symboliserend vermogen van de mens tot uitdrukking komend in het 

fenomeen de speelfilm 

  Tp  105 

Spiritualiteit van het geleefde leven : gerechtigheid en barmhartigheid  

de eeuwen door / Marie de Brouwer. - [Geldrop] : Marie de Brouwer, 1999 

 Via het Eerste en Tweede Verbond komen zoekende mensen, die zelf 

gelukkig willen worden en anderen gelukkig willen maken vanuit de 

Blijde Boodschap, steeds de Drager tegen, die met hen meetrekt en 

aanwezig is bij iedere beslissing en ontmoeting in het leven 

  Tp  106 

Uit de wereld der joodse mystiek / Louis Newman. - 3e dr. - Katwijk aan 

Zee : Servire, cop. 1976 

ISBN 9060771788 

 Oorspr. titel: Hasidic Antology 

 Vert. door Chanah Milner 

Chanah Milner’s verhalen worden gekenmerkt door een plotselinge 

wending, door een enkel woord, door een simpele expressie van 

gedachten. Verhalen die tot nadenken voeren, tot verder zoeken en 

daardoor tot meer begrip. Een goede boodschap uit een ver land is een 

prachtige zaak, maar met dat land verbonden te zijn, betekent de 

boodschap beter verstaan 

Tp  107 

De Parakleet : enige beschouwingen over de parakleet-belofte in het  

evangelie van Johannes en haar theologische betekenis / Jan Veenhof. -  

2e dr. - Kampen : Kok, [1974]. - ISBN 9024207991 

Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon 

hoogleraar in de theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 

oktober 1974. Theologische verhandeling over de pneumatologie, de 

leer van de Heilige Geest. 

Tp  108 

New-Yorks dagboek / Dorothee Sölle. - Baarn : Ten Have, cop. 1989 

ISBN 9025943721 

Oorspr. titel: New Yorker Tagebuch. - Z•rich : Pendo, cop. 1987 

Vert. in het Nederlands: Ineke van der Worp 

Overvolle dagen en vele ontmoetingen met theologen en studenten 

tijdens  een seminar over mystiek. Over hartelijkheid, meditatie, 

muziek, vrouw met de vrouwen, mens met de meest uiteenlopende 

mensen 
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Tp  109 

God is ieder ogenblik nieuw : gesprekken met Edward Schillebeeckx / 

Huub Oosterhuis [en] Piet Hoogeveen. - 4e dr. - Baarn : Ambo, cop. 1982 

ISBN 9026305826 

Leesbaar boek over het denken van een van de grote geesten van onze 

tijd. Gods hart is groter dan de uitkomst van de geschiedenis. Dat is een 

van de gronden waarom wij op een "eeeuwig leven" mogen hopen, 

waarin werkelijk "iets nieuws" valt te beleven. 

Tp  110 

God heeft wel honderd namen : de naamloze / schepper van hemel en 

aarde / de heilige / die vol schoonheid is / de almachtige / de 

rechtvaardige / de alwijze / de medelijdende / de onveranderlijke / de ene 

en enige / de genadige en barmhartige / de alomtegenwoordige en 

verborgene / de zwijgende / onze vrede / vader van ons allen / moeder van 

ons allen / de liefhebbende / Rudolf Walter [red.]. - Baarn : Ten Have, cop. 

1986. - ISBN 9025943160 

Oorspr. titel: Die hundert Namen Gottes /Tore zum letzten Geheimnis. -  

Freiburg im Breisgau : Herder, cop. 1985 

Vert. in het Nederlands: Renée Vink 

God is daar waar men zich met Hem inlaat: daar vallen aanwijzingen,  

sporen te ontdekken. Naar Hem toegaan wil zeggen ... toegaan naar 

anderen die dat spoor volgen 

Tp  111 

Het logosbegrip in de joodse wijsheid / Wilhelm Kelber. - Rotterdam : 

Christofoor, 1979. - ISBN 9062380549 

Oorspr. titel: Die Logoslehre im Judentum. - Stuttgart : Urachhaus, cop.  

1976. - In: Die Logoslehre von Heraklit bis Origienes 

Vert. in het Nederlands: R. van Dam 

De verhouding tussen de voorchristelijke filosofie van de Logos en de  

wereld van het Oude Testament 

Tp  112 

Vrijheid gelijkheid zusterschap : emancipatie van de vrouwe in kerk en  

Maatschappij / Elisabeth Moltmann-Wendel. - Baarn : Ten Have, cop. 1978 

ISBN 902594129X 

De behandeling van het vrouwenvraagtsuk is een noodzaak in een 

veranderende maatschappij. Bedoeld om niet alleen te inspireren en te  

bemoedigen, maar zeker ook aanleiding er kritisch mee door te gaan. 

Ook voor mannen aan te bevelen 

Tp  113 

Vrouw zijn in het licht van het evangelie : een bundel feministisch-

theologische studies / M.H. Bolkestein & H.J. Bolkestein-Van Binsbergen 

[red.]. - Baarn : Ten Have, cop. 1982. - ISBN 9025942148 

Vanuit het gezichtspunt van het Evangelie van Jezus Christus vrouwen  

zicht geven op toekomst, waarin Christus man en vrouw één zijn, 

bezien vanuit heel verschillende achtergronden en allerlei kerken. 

Tp 114 
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Spiritualiteit van vrijwilligsters in het pastoraat / M.J.A.T.Akkermans-

Dusseldorp. - [Hattem] : [s.n.], 1994 

De invloed van ervaringen in het dagelijks leven en in de parochiële  

participatie, met name in het vrijwilligers werk, op de ontwikkeling van 

de spiritualiteit van vrijwilligsters/ers extra 

Tp 116 

In vrede : mijn laatste drie levensjaren / Kardinaal Joseph Bernardin. -  

Tielt : Lannoo ; Baarn : Ten Have, cop.[1998] 

ISBN 9025947638 (Ten Have); 9020933191 (Lannoo) 

Vert. uit het Engels door Maria Ter Steeg 

Vert. van: The gift of peace. - Chicago, Loyola, cop. 1997 

Nadat de kanker bij hem was teruggekomen schreef deze kardinaal om  

anderen deelgenoot te maken van zijn gedachten en inzichten over wat 

hij de laatste drie jaren meegemaakt heeft: vals beschuldigd van sexueel 

misbruik, de diagnose, overwinning en terugkomst van de ziekte 

kanker. En hoe er aan het eind vrede over hem kwam. 

Tp 117 

Hitlers paus : de verborgen geschiedenis van Pius XII / John Cornwell. -  

2e dr. - Amsterdam [etc.] : Balans [etc.], cop. 1999. - ISBN 9050184340 

Vert. uit het Engels door Meile Snijders 

Vert. van: Hitler's pope. - [S.l.] : Penguin Group 

Een van de meest invloedrijke figuren uit de wereldgeschiedenis, 

Eugenio Pacelli, een uiterst gecompliceerde, ook tragische, man die zijn 

ambitie naar macht en zijn spirituele aspiraties met grote geslepenheid 

en diplomatieke tactieken in de praktijk bracht 

Tp 118 

De paus en het lot van de gelovigen : drama en belofte / John Cornwell. -  

Amsterdam [etc.] : Balans [etc.], cop. 2002 

ISBN 9050185703; 9056173855 

Vert. uit het Engels door Fred Hendriks en Meile Snijders 

Oorspr. titel: Breaking faith : the pope, the people, and the fate of  

catholicism. - [S.l.] : Viking Compass, cop. 2001 

Een analyse van het katholieke denken oproepend tot debat, tot 

kritische zin. Een uitdaging voor het Vaticaan voor een open en 

betrokken geloof 

Tp 119 

De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid / Michael Baigent, Richard 

Leigh. - Baarn : Tirion, cop. 1991. - ISBN 9051212984 

Vert. uit het Engels door Jan Smit 

Vert. van: The Dead Sea scrolls decption. - London : Cape, 1991 

De tussen 1947 en 1956 ten oosten van Jeruzalem ontdekte 

perkamentrollen lijken o.a. de volledige teksten van Jesaja te omvatten, 

alsmede informatie over de priesterlijke en koninklijke Messias. De 

geheimzinnigheid rond deze informatie lijkt te liggen in een geheel 

nieuwe verklaring voor de oorsprong van het christendom en een 
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alternatieve en hoogst belangwekkende versie van grote delen van het 

Nieuwe Testament. 

Tp 120 

Het jaar van de drie pausen / Michel van der Plas, Rex Brico. - Naarden : 

Strengholt, cop. 1979. - ISBN 906010434x 

De dood van Paus Paulus IV, het conclaaf met de verkiezing van Paus  

Johannes Paulus I, daarna het korte pontificaat van deze 'glimlachende  

Paus', zijn tragische, onverwachte overlijden, en het nieuwe conclaaf en 

de verrassende verkiezing na 455 jaar van een Niet-Italiaanse, maar 

Poolse paus Johannes Paulus II 

Tp 121 

God in je huiskamer / Hein Blommestijn [... et al.]. - Kampen : Kok, cop. 

2006. - ISBN 9043513350 

Onderzoeksverslag van de werking van televisie-uitzendingen van het  

Omroeppastoraat op de kijkers. Hoe blij oudere en zieke gelovigen zijn  

met het wekelijks uitzenden van de eucharistie. En wat 

televisievieringen bij zoekende mensen kunnen oproepen en waar dat 

toe leidt. En is er sprake van gemeenschapsvorming, en op welke wijze 

vindt die plaats. 

Tp 122 

Een handboek voor de spirituele oecumene / Walter Kasper. - [Soest] :  : 

Kerkelijke documentatie, cop. 2006. - (Kerkelijke documentatie ; speciale 

editie 1). - ISBN 1871-4579 

Praktische suggesties voor de totstandkoming en versterking van die  

spirituele oecumene, welke de kern is van alle pogingen om verdeelde  

christenen weer in eenheid bijeen te brengen. 

Tp 123 

Op de toonhoogte van de geest over spiritualiteit / Rex Brico. - Kampen : 

Kok, cop. [1993]. - ISBN 9024285925 

Het afstemmen van mensen op de Geest door te proberen God te 

ontwaren in het nieuws van alledag, in structuren het mysterie van ons 

bestaan te ontdekken, en mogelijk zo te zien dat er meer staat dan wat 

er op schrift staat: een meerwaarde die niet in woorden valt uit te 

drukken. 

Tp 124 

Leven in de kerk : Michel van der Plas in gesprek met Kardinaal Alfrink 

/ Michel van der Plas. - 2e dr. - Baarn : Amboboeken, cop. 1984 

ISBN 9026306547 

Rond vragen over verhouding geloof-wetenschap, bewapening-

ontwapening, celibaat, ouderdom-vereenzaming en ziekte-dood spreekt 

de kardinaal bewogen en rustig relativerend zijn gedachten uit. 

Tp 125 

Groeien in Gods liefde : Ruusbroec wijst de weg / Klaas Blijlevens [tkst] ; 

Jan Philippus [tek.]. - Antwerpen : Halewijn, 2011 

ISBN 9789085281917 
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Becommentarieerde tekst op het werk `Van VII trappen in den graed 

der gheesteleker minnen` van de mysticus Ruusbroec in 1360 in het 

Nederlands schreef, en waarin hij de driedeling van het werkende, het 

innige en het schouwende leven beschrijft. 

Tp 126 

Paus Johannes Paulus II : de paus van het volk / George Sullivan. –  

Zwolle : Tulp, cop. 1985. - ISBN9022976661 

 Oorspr. titel: Pope John Paul II : the people pope 

 Vert. M.R.S. Hofstede uit het Engels 

Biografie van Paus Johannes Paulus II, geboren als Karol Jozef 

Wojtyla (18 mei 1920 - 2 april 2005), een Pools priester die 

aartsbisschop en kardinaal werd en uiteindelijk op 16 oktober 1978 

werd verkozen tot 264ste paus van de rk Kerk 

Tp 127 

Paus Franciscus : leven en denken van Jorge Bergoglio / Francesca 

Ambrogetti en Sergio Rubin. - 2e dr. - Baarn : Adveniat, cop. 2013 

ISBN9789491042775 

 Vert. Marc van der Post uit het Spaans 

Biografie van Sorge Bergoglio, die op 13 maart 2013 tot paus 

Franciscus werd verkozen. Hij pleit voor waardige arbeid, gezond 

nietsdoen, actief in gesprek gaan en voor een samenleving die 

iedereen insluit: want iedere mens telt mee! 

 
 


