
 

BEZINNING 

Bijgewerkt tot 06-12-15 

  Bz    1 

Het leed doorleven : meditaties bij zes klaagzangen / Kees Waayman. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, 1989 

ISBN 9030405074 

 Het leed verwerken in de klaagzangen is verlies verwerken om 

intenser bij je leven te komen en de kern ervan, misschien soms even, te raken 

  Bz    2 

Gedachten rondom het lijden / Ambro Bakker [...et al.] [red.]. - Hilversum : 

Gooi & Sticht, 1989 

ISBN 9030404779 

 Verdriet kan niemand ontlopen. Steeds opnieuw word je ermee  

 geconfronteerd. De teksten zijn geschreven ter herinnering aan het   

 lijden van Jezus, dat niet geÏsoleerd is van het lijden van naamlozen 

  Bz    3 

"Mijn God, mijn God... / Adrianus Simonis. - Utrecht : Analecta 

Aartsbisdom Utrecht, speciale aflevering februari 1987 

Vastenbrief 1987 over lijden en kwaad en het geloof in God en in Jezus 

Christus / Adrianus Kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht 

  Bz    4 

Recht uit het hart / Kees Harte. - 6e dr. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1991 

ISBN 9030402016 

 Bundel met teksten voor bezinning en viering 

  Bz    5 

Zoekend onderweg / Marinus van den Berg. - Kampen : Kok, 1991 

ISBN 9024249767 

 Bloemlezing uit ca 300 bijdragen in dagbladen, met als thema 

"mensen onderweg" 

  Bz    6 

Navolging van Maria / Jan Berchmans. - Brugge : Thabor, 1987 

ISBN 906597072X 

 Overweging van het Weesgegroet en Een Kroon van twaalf sterren 

  Bz    7 

De ster achterna / Godfried Danneels. - Mechelen : Persdienst Aartsbisdom 

Mechelen, 1991 

 Kerstgedachten over het geluk als een kameleon:  het neemt de kleur 

aan van de tijd waarin we leven en van de noden die ons hart nu bewonen 

  Bz    8 

Liefde die liefde wekt / Roger van Taizé [Br.]. - Kampen ; Averbode : Kok : 

Altiora, 1991 

ISBN 9024261422 

 De bronnen van Taizé. Het essentiële, de diepste inspiratie van Taizé  

 wordt hier verwoord en vragen gesteld of Gods liefde er voor iedereen 

is 

  Bz    9 

Twee minuten per dag / Friedrich Dietz. - Kampen : Kok, 1991 

ISBN 9024267978 
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 Korte verhalen uit de media als inspiratiebron 

  Bz   10 

Niet te geloven / Piet van der Bruggen. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1991 

ISBN 9030406178 

 Lichtvoetige beschouwingen met humoristische ondertoon, vanuit een 

diep geloven over de simpele dingen van alle dag 

  Bz   11 

Graankorrels / Theo van de Vossenberg. - Heeswijk : Berne-Heeswijk, 1991 

ISBN 9070395312 

 Graankorrels als voedsel die tot geestelijke gezondheid leidt 

  Bz   12 

Inspringen, gedachten om na te denken / Theo van de Vossenberg. - 

Heeswijk : Berne-Heeswijk, 1980 

ISBN 9070295010 

 Al meegaand met de auteur Jezus achterna 

  Bz   13 

Delf mijn gezicht op / Jan van Kilsdonk. - Kampen [etc.] : Kok [etc.], 1989 

ISBN 902427642X 

De mens centraal, opbloeiend voor wie van hem/haar houdt; met thema’s o.a. 

de taal van het gezicht, de vuurgloed van de Eeuwige 

  Bz   14 

In het licht van Kerstmis / Marinus van den Berg. - Kampen : Kok, 1991 

ISBN 9024267994 

 Verhalen over mensen, die verlangen naar het Licht en die het vinden 

  Bz   15 

Deze tijd raakt vol verwachting / Marinus van den Berg. - Kampen : Kok, 

1990 

ISBN 9024253632 

 De verwachting centraal, waarin liefde, licht, warmte en bevrijding het  

winnen van gewelddadigheid, eenzaamheid, duister, koude en vastzitten in 

  Bz   16 

Woorden met elkaar / Kees Harte. - Baarn : Gooi & Sticht, 1992 

ISBN 9030406569 

 Teksten rond menselijke relaties, God en Kerk, reizen, en milieu ter  

 ondersteuning voor bezinning en viering 

  Bz   18 

Brieven aan beroemde mensen / Albino Luciani [Paus Johannes Paulus I]. - 

Haarlem : Gottmer, 1978 

ISBN 9025711758 

Brieven met een pastorale bewogenheid geschreven aan meer en minder 

bekende mensen uit onze geschiedenis en uit de literatuur 

  Bz   19 

Liefde kent geen grenzen / Moeder Teresa van Calcutta. - Amsterdam [etc.] : 

Lannoo, 1976 

ISBN 9020906488 

Levensgeschiedenis en gesprekken, brieven en teksten van Moeder Teresa 
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  Bz   20 

St. Franciscus van Assisië : tederheid en kracht / Leonardo Böff. - 

Apeldoorn [etc.] : Altiora, 1984 

ISBN 9031706000 

 Essay met als hoofdthema’s: terugkeer naar diepere, meevoelende en  

waarachtigere relatie met betrekking tot God, de medemens en de natuur 

  Bz   21 

Hartklop in de tijd / Marijke de Bruine. - Kampen : Kok, 1992 

ISBN 9024265657 

 Meditaties met dagelijks wisselende thema’s 

  Bz   22 

Niets meer te wensen en toch niet gelukkig : op zoek naar de zin van het  

leven / Harold S. Kushner. - Baarn : Ten Have, 1986 

ISBN 9025943217 

 Het boek Prediker als grondslag voor zingevingsvraagstukken 

  Bz   23 

Geroepen om te leven / Harold S. Kushner. - Baarn : Ten Have, 1988 

ISBN 9025943675 

 Vanuit de Joodse traditie in een geest van zelfbewustheid en in alle  

 openheid worden oude en nieuwe problemen bespreekbaar gemaakt 

  Bz   24 

Gebed in beelden : feest-ikonen in de oosterse kerk / A.J. v.d. Aalst en S.  

Jacobs [red.]. - Baarn : Gooi & Sticht, 1991 

ISBN 9030406216 

De theologische, liturgische en kunsthistorische benadering van ikonen 

  Bz   25 

Vrede is meer... : kardinaal Alfrink over oorlog en vrede / Bernard 

Alfrink. - Bilthoven : AMBO, cop. 1973 

ISBN 9026302371 

 "Vrede is meer dan geen oorlog. Vrede en rechtvaardigheid zullen tot 

het einde der tijden met elkaar op gespannen voet leven. Geloven is: het 

bestaande een toekomst geven.", uitspraken van kardinaal Alfrink als 

internationaal en Nederlands president van de vredesbeweging Pax Christi 

  Bz   26 

Luisteren naar het leven / Seef Konijn. - Baarn : Gooi & Sticht, 1977 

ISBN 9030401249 

 30 Korte radio-overwegingen: al lezende luisteren naar het leven 

  Bz   27 

Op weg naar jezelf / H.A. Visser. - ‘s-Gravenhage : Boekencentrum, cop. 

1982.  - ISBN 9023917138 

 Aan de hand van Oud-Testamentische teksten worden thema’s belicht 

met treffende actuele voorbeelden, verzameld in 1981/82 in de  

 NCRV-radiorubriek "ONDER DE HOOGTEZON". 

 In de ontmoeting met God ontdekt de mens wie hij is: vanuit het Oude  

 Testament als bron voor zelf-analyse 

  Bz   28 
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Hoe goed moet een mens zijn? : een nieuwe visie op schuld en vergeving / 

K. Oshner, S. Harold. - Baarn : Ten Have, cop. 1996 

ISBN 9025946895 

 De meeste mensen meten zichzelf - en anderen - met onmogelijk hoge  

 normen; dit leidt tot schuldgevoelens, boosheid, depressiviteit en  

 teleurstellingen. Aan de hand van een andere visie op het verhaal van  

Adam en Eva worden deze menselijke gevoelens gerelativeerd en 

aansluitend wordt een handreiking gegeven hoe we beter met onszelf 

en anderen kunnen omgaan 

  Bz   29 

Mensen voor dag en dauw / Huub Oosterhuis. - Baarn : Amboboeken, cop. 

1976 

ISBN 9026303475 

 Over ‘de mens die wij zijn’ en ‘de mens in zijn lichtglans’,  

 toekomstmensen, liederen en psalmbewerkingen uit eerdere werken 

  Bz   30 

De weg naar binnen / Anthony Bloom. - Nijmegen : Gottmer’s, cop. 1972 

ISBN 9060756517 

 Persoonlijk doorleefde spiritualiteit opent een weg voor anderen, die  

 willen leren te bidden 

  Bz   31 

In alle eenvoud / Theo van de Vossenberg [tekst] ; Annet Kieswetter, Jan de 

Kort [ill.]. - Heeswijk : Abij van Berne, cop. 1986 

ISBN 9070395088 

  Bz   32 

Bouwen met puin : heeft de kerk toekomst? / Jos Brink en Hans Bouma 

[red.]. - 3e dr. - Kampen : Kok, cop. 1988 

ISBN 9024249600 

Verfrissende benadering gekoppeld aan diepgang op allerlei religieuze, 

ethische en maatschappelijke onderwerpen: de kerk met toekomst als 

uitdaging 

  Bz   33 

Van paradijs naar koninkrijk : over schuld, karma en genade / Aleid 

Schilder. - Baarn : ten Have, cop. 1991 

ISBN 9025944736 

 Door scheidingsdenken, waarin zaken twee aan twee tegenover elkaar  

 gesteld zijn (bijv. goed en kwaad), hebben mensen angst- en  

schuldgevoelens opgelopen. Door Karma kunnen we weer terug-

groeien naar God. Van ‘hebben en worden’ komen we tot ‘zijn’. Dit 

proces van verbindingsdenken toont het verlangen naar samenhang en 

naar betekenis binnen die samenhang 

  Bz   34 

Wat ons toekomt : gedachten over de rijkdom van het leven / Pieter 

Thomassen. - Zoetermeer : Meinema, cop. 1993 

ISBN 9021135892 

 Vert. door Eugen Drewermann 
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 Vert. van : Was uns Zukunft gibt : vom Rechtum des Lebens. - Olten ;  

 Freiburg im Breisgau, 1991 

Omgaan met levenservaringen, de spanning van het onbekende, 

onverwachte, van wie-ben-ik naar hoe wordt mijn leven vervuld 

  Bz   35 

De Heer geve u vrede : drie beschouwingen over Franciscus’ vredes- 

spiritualiteit / Theo Zweerman, Gerard Pieter Freeman, André Jansen. - 

Utrecht : Franciscaans studiecentrum, 1996. - (Franciscaanse studies ; 6) 

ISBN 9025946895 

 Studie van de ontwikkelingen uit de 13e en 14e eeuw van hoe vrede te  

 bereiken is volgens Franciscus 

  Bz   36 

Spiritualiteit van beneden / Anselm Grün, en Meinrad Dufner. - Kampen 

[etc.] : Kok [etc.], cop. 1994 

ISBN 9024264642 

God spreekt niet alleen uit de bijbel en de kerk, maar ook door mensen, 

hun lichaam, hun gevoelens en hun zwakheden. De mens put kracht uit 

nederigheid en humor als christelijke grondhouding; broodnodig voor 

gezonde christelijke geest 

  Bz   37 

De hemel begint in jezelf : de wijsheid van de woestijnvaders voor 

mensen vandaag / A. Grün. - Kampen [etc.] : Kok [etc.], cop. 1994 

ISBN 9024262496 

Spirituele ervaringen van vroege monniken staan model voor 

ondernemingen van nu: hoe om te gaan met angst, woede en innerlijke 

strijd om tot gezond evenwichtig leven te komen 

  Bz   38 

De Sluiers van God : gesprekken over het beeld van de verborgene / 

Catharina Visser. - 5e dr. - Amstelveen : Luyten, cop. 1985 

ISBN 9064163510 

 Wie is God, wie is de Christus : een benadering door acht mensen, die  

 zich intensief met het beeld van de Verborgene hebben beziggehouden  

 vanuit o.a. antroposofische en meditatieve zienswijzen 

   

  Bz   41 

Eindelijk thuis : gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de 

verloren zoon’ / Henri J.M. Nouwen. - 9e dr. - Tielt [België] : Lannoo, cop. 

1999 

ISBN 9020929445 

Een schilderij vormt het begin van een ontdekkingstocht door het leven 

van een zelfde persoon, die achtereenvolgens in de huid van de jongste 

zoon, van de oudste zoon en van de vader kruipt, om te ervaren wat dat 

met hem doet. Hoe hij mag ervaren dat de dingen van van het 

Koninkrijk geopenbaard worden aan de eenvoudigen, in zijn geval met 

gehandicapte mannen en vrouwen voor wie hij kiest om voor en met 
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hen te werken. Veel valt er te ontdekken aan wat Rembrandt ons laat 

zien 

  Bz   42 

Merkstenen / Dag Hammarskjöld. - Kampen : Kok, cop. 1998 

ISBN 902429391X 

 Boshouwen, R.F.M. [vert. uit het Zweeds] 

 Oorspr. titel: Vägmärken (1963) 

 Het dagboek van Dag Hammerskjöld - van 1925 tot 6.8.1961 - als een  

 getuigenis van een hooghartig en diep eenzaam man die de weg leert 

gaan van totale zelfovergave en belangenloze liefde, een  verhaal over zijn 

geestelijke weg: een reis naar binnen 

  Bz   43 

De hemel begint in jezelf : de wijsheid van de woestijnvaders voor 

mensen van vandaag / Anselm Grün. - 2e dr. - Kampen [etc.] : Kok, 1999 

ISBN 903171349X 

 Oorspr. Titel: Der Himmel begint in der : Der Wissen der Wüstenväter 

für heute/ Anselm Grün. - Freinurg im Breisgau : Herder, 1998 

 Vert. uit het Duits: A. Debroey 

 Verhalen uit het leven van ‘de woestijnvaders na strijd en ontbering’ 

 blijken voor mensen van nu te kunnen werken als een therapeutisch  

gesprek, zoals nu ook nog mensen goeroes in India raadplegen, zo trokken en 

trekken mensen rond in hun woestijn op zoek naar de waarheid 

  Bz   44 

Innerlijke rust : hoe kom ik in harmonie met mezelf? / Anselm Grün. - 

Tielt : Lannoo & Kok, cop. 1999 

ISBN 9020938185 ; 9043501204 

 Oorspr. titel : Herzensruhe 

 Uit het Duits vertaald door Maarten van der Marel 

De ervaring van de innerlijke rust - in het monnikendom de voorwaarde tot de 

verankering van de mens in God - wordt toegepast in de context van de 

ervaring om uiteindelijk met je eigen diepste verlangen in aanraking te komen 

  Bz   45 

Open uw hart : de weg naar onszelf, de andere en God / Henri Nouwen. -  

8e dr. - Tielt : Lannoo, cop. 1999 

ISBN 9020914340 

 Oorspr. titel: Reading out 

 Uit het Engels (Amer.) vertaald door Margreet Stelling 

 Gelovig leven als een bewustwordingsproces door het ervaren van  

 spiritualiteit met jezelf, voor de ander en met de bron van alle  

 spirituele leven, God. De pijnlijke littekens van het gevecht met jezelf  

 worden door de liefde aangeraakt, en doen ze ons herkennen  met de  

 ongelovige Thomas voor wat ze zijn: tekenen van hoop 

  Bz   46 

Vijftig engelen / Anselm Grün. - 2e dr. - Kampen : Kok, cop. 1999 

ISBN 90-242-6210-0 

 Oorspr. titel: 50 Engel für das Jahr 
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 Vert. uit het Duits: Maarten van der Marel 

 Op nieuwe gedachten gebracht over deze boodschappers van God, die 

tot onze verbeelding spreken over onze diepere verlangens naar geborgenheid 

en schoonheid, naar hulp en genezing, die niet uit ons zelf komt, en die het 

leven hoop en zin geven 

  Bz   47 

Drie herders : jaarkring / Threes van Dijck en Jan Peijnenburg [tkst] ; 

Harrie Sterk [ill.]. - Heeswijk-Dinther : Abdij van Berne, cop. 1997 

ISBN 9070395908 

 Gedichten, gebeden en overwegingen van en over een nieuwe ruimte 

om God te zoeken in de dagelijksheid en de heerlijkheid van het eigen 

bestaan. De drie grote Herders van Israël, Mozes, David en Jezus verwijzen 

naar de maatschappelijke, de zinnelijke en de geestelijke levensweg, Wegen 

tot menswording, wegen tot God 

  Bz   48 

Spiritualiteit : vormen, grondslagen, methoden / Kees Waaijman. - 3e dr. -  

Kampen [etc.] : Kok [etc.], cop. 2000 

ISBN 9043501859 

 Vertrouwdheid met het veelvormige verschijnsel van de geleefde  

spiritualiteit is nodig, wil men zinnig kunnen nadenken over vragen als: wat is 

spiritualiteit en hoe kan deze werkelijkheid adequaat worden bestudeerd? 

  Bz   49 

De jaarfeesten als inwijdingsmysteriën : de universele betekenis van  

Kerstmis, Pasen, Zomer- en Herfstvieringen / Karel Douven. - Breda : De 

Ster, 1995 

ISBN 9074496202 

 Een heldere en heel vaak verfrissende nieuwe visie in voor velen  

 begrijpelijke taal wilt een diepere inhoud geven aan liturgische en/of  

 volksfeesten om in kerkelijk of huiselijk verband te vieren 

  Bz   50 

De vierde wijze uit het oosten / Henri van Dyke [tkst] ;  Ruth McCrea [ill.] 

. - 4e dr. – ‘s-Gravenhage [etc.] : East-West. 1995 

ISBN 9070104512 

 Oorspr. titel: The story of the other wise man. - Mount Vernon [US]  :  

 The Peter Pauper Press, 1895 

 Vert. uit het Engels door L.W. Carp 

 De vierde Wijze zag ook een schitterende ster en volgde die; hij vond 

ook die Ene in het Rijk der Dromen, zoals ik hoorde in het Paleis van het Hart 

der Mensen 

  Bz   51 

Ik kroop uit mijn cocon / Truus Woortman 

 Gedachten 

  Bz   52 

Vergeet - me - nietjes / E. Welling. - Hattem : Schipper, z.j. 

 Stilstaan bij feesten 

  Bz   53 
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Verregaande / Omer Gielliet. - Breskens : Cadsandria, z.j. 

 Gedichten 

  Bz   54 

Menslief ik hou van je! / Phil Bosmans. - Tielt ; Amsterdam : Lannoo, z.j. 

ISBN 9020904272 

 Gedachten, gedichten, woorden die het hart raken 

  Bz   55 

Dag vriendelijk licht / E.J. de Smedt. - Tielt ; Amsterdam : Lannoo, z.j. 

ISBN 9020906011 

 Hartelijkheid in de kerk 

  Bz   56 

De mooiste Kerstgedichten van vroeger en later / Sipke van der Land. - 

Kampen : Kok, 1991 

ISBN 9024244277 

 Gedichten vanaf de middeleeuwen tot nu 

  Bz   57 

Liggen in het gras / Toon Hermans. - Amsterdam : ELSEVIER, 1983 

ISBN 9010022927 

 Over theater en cabaret, koningshuis en andere verhalen 

  Bz   58 

Jezelf bevrijden / Phil Bosmans. - Tielt : Lannoo, 1989 

ISBN 9020917307 

 Gedachten over vasten en pasen 

  Bz   59 

Om verder te gaan / Valeer Deschacht. - hern. uitg. - Roeselare [België] : 

S.n., z.j. 

 Gedachten gebeden bij vreugde en pijn 

  Bz   60 

Een vlinder van God / Nel Benschop. - 26e dr. - Kampen : Kok, 1976 

ISBN 9024250234 

 Bemoedigende, troostende en eerlijke gedichten 

  Bz   61 

Goed dat je er bent / Hans Bouma en Evelyne Dessus. - Kampen : Kok, z.j. 

ISBN 9024246032 

 Ondanks dat je niet iedereen tot je vrienden rekent, zijn er mensen om 

je heen met wie je oprecht blij bent 

  Bz   62 

Op blote voeten lopen / Toon Hermans. - Baarn : De Fontein, z.j. 

ISBN 9026103832 

 Gedichten en gedachten met een traan en een lach 

  Bz   63 

Het ‘woord’ dat ik bedoel... : poëzie-dagboek / Gerhard te Winkel [red.]. - 

Gorinchem : Narratio, cop. 1991 

ISBN 9052630623 

 Voor iedere dag van het jaar een gedachte of gedicht 

  Bz   64 
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Wie is getuige? : overwegingen over geloven / H.C.A. Ernst. - Breda : 

Persdienst Bisdom Breda, cop. 1988 

ISBN 9070790201 

 Korte gedachten rond geloofsverkondiging 

  Bz   65 

Het laat me niet los / Cees van den Berg en Cees Glashouwer [tkst] ; Froukje 

de Jager [ill.]. - Kampen : Kok, z.j. 

ISBN 902420299X 

 Sporen van leven zetten je op Zijn spoor 

  Bz   66 

Geloven in de toekomst : bekende Nederlanders vertellen over hun geloof  

en geven hun visie op de toekomst / Peter Bakker, Jan van Langevelde, 

Henk P. Medema [red.]. - Vaassen : Medema, cop. 2000 

ISBN 9063533322 

Van dromen tot kleine exegetische hoogstandjes blijken door 

christelijke schrijvers rondom tien thema’s in een overheersende toon 

van eenheid als een samenbindende factor te werken. Het is niet 

verboden om eerst de stukjes te lezen van degene die u kent 

  Bz   67 

Jezus weg naar hoopvol leven / Lucas Grollenberg. - 1ste dr. 1978 ; 13e dr. 

1987. - Baarn : Ten Have, 1987 

ISBN 9025941877 

 Vragen naar zingeving van het leven 

  Bz   68 

De geest maakt levend / Heinz Schürmann. – Nijmegen [etc.] : Emmaüs, 

1977 

ISBN 906075901X 

 Stimulerend tot meditatie over het Johannes-evangelie 

  Bz   69 

De Bergrede - utopie of program? / Pinchas Lapide. - Baarn : Ten Have, 

1984 

ISBN 9025942679 

De Bergrede als een basisprogramma voor menswaardig bestaan en 

wegwijzer voor de wereldvrede 

  Bz   70 

Donkere majesteit : bijbelverhalen tegendraads gelezen / Hilde Burger. - 

Baarn : Ten Have, 1992 

ISBN 9025945112 

Tegendraads: geen verklarend boek maar een boek voor verdieping in 

een wereld waarin naast God de mens centraal staat 

  Bz   71 

Het Woord in beeld : vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven / C.W. van 

Mönnich en Michel van der Plas. - Baarn : Ten Have, 1977 

ISBN 9025901069 

Tekenen van ons geloven worden in zowel ons kerkelijk als ons wereldlijk 

leven vanaf de 16e eeuw zichtbaar gemaakt 
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  Bz   72 

Verzoening / Leo van den Bogaard [red.]. – ‘s-Hertogenbosch [etc.] : KBS  

[etc.], cop. 1996 

ISBN 9061736749 

 Verzoening kent naast een politieke en zakelijke lading zeker ook een  

kerkelijke lading: een bijbels antwoord op de vraag naar waarover gaat 

verzoening 

  Bz   73 

Een wegwijzer naar vreugde : uit de joodse overlevering : teksten om bij  

stil te staan / Gertrude Sartory ; Thomas Sartory [inl. en selectie]. - Den Haag 

: East West Publications, cop. 1988 

ISBN 9070104725 

 Vert. van : Weisung in Freude : aus der jüdischen Überlieferung 

 Uit het Duits vert. door Gerard Grasman 

 De Wet is Wegwijzer en Openbaring tegelijk. De thorah schept orde 

in onze wereld, maar verklaart haar ook. Aan de hand van joodse uitspraken 

en vertellingen wordt de Waarheid duidelijk 

  Bz   75 

Uitzien naar morgen : over eenzaamheid en zingeving / Joke Forceville-

van Rossum. - Den Bosch : UNIE KBO, 1995 

ISBN 9074348157 

Brieven uit KBO magazine ‘NESTOR’ over zingevings- en 

eenzaamheidsvragen 

  Bz   77 

Het leven volgens ... : een autobiografie voor ouderen / J.E. Hoeve-van 

Dorssen [red.]. - Utrecht : Seniorenpastoraat, 1999 

Levensverhalen werken therapeutisch en zijn van grote waarde. Zes 

mensen van 70 jaar en ouder uit één parochie werken mee aan een 

voorstel door het opschrijven van hun levensverhaal met de nadruk op 

het levensbeschouwelijke draagvlak in hun leven 

  Bz   78 

Ouderen en zingeving / J.M.A. Munnichs ... [et al.]. - Baarn : Ambo, cop. 

1995. - (Tweede Serie Geestelijke Volksgezondheid ; Deel 2-47) 

ISBN 9026314019 

Zingeving als het resultaat van een mozaïek van wensen en 

verwensingen, van velerlei gevoelens en gedachten, met op de 

achtergrond het door de samenleving naar de rand worden gedrukt van 

ouderen. Processen van vasthouden en loslaten, ons verlangen naar een 

zinvol doorgaan in de levensloop die zich een weg zoekt 

  Bz   79 

Hoe je naam ook is / Jan-Pierre Goetgebuer. - Tielt : Lannoo, 1991 

ISBN 9020919792 

Aan dit gebedenboek werkten meer dan honderd zieken en 

gehandicapten mee. Gebeden vanuit loutering, vanuit machteloosheid, 

vanuit eenzaamheid. Bezinningsteksten bij het bejaard en gehandicapt-

zijn en gebeden van mensen die de zieke nabij willen zijn 
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  Bz   80 

Heer, hoor van mij / Jos Brink. - Kampen :  J.H. Kok, 1991 

ISBN 9024265975  

Het "Onze Vader" is het meest complete, meest ingrijpende en 

aangrijpende gebed. Je zou kunnen stellen dat dit boek een honderdtal 

afleidingen bevat van het "Onze Vader" 

  Bz   81 

In het voorbijgaan / Huub Oosterhuis. - Bilthoven : AMBO, 1968 

ISBN 9026303122 

 Teksten uit de Schrift, liederen en gebeden bijeengebracht 

  Bz   82 

God, mag ik eens bidden? / Kees Harte. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1991 

ISBN 9030406062  

 Als spontaan bidden niet lukken wilt 

  Bz   83 

Gebedenboekje / Toon Hermans. - Baarn : De Fontein, z.j. 

ISBN 9026102461 

  Bz   85 

Dan zal ik leven / Huub Oosterhuis. - Baarn : Ambo, 1976 

ISBN 9026303637  

 Bloemlezing uit eerdere publicaties, gericht op zieken 

  Bz    86 

Bevrijdingstheologie in de Derde Wereld / I.Th. Witvliet. – ‘s-Gravenhage : 

Meinema, 1990 

ISBN 9021161087 

 Teksten uit de Derde Wereld: Latijns-Amerika, Azië en Africa 

  Bz   87 

De zon lacht door mijn tranen heen / Annie Verdelman. - Lochem : 

Elisabethbode, 1990 

ISBN 9071156117  

 Twijfel en angst rond geloven en levensvragen 

  Bz   88 

Een goddeloze gelovige / Bruno Paul de Roeck. - Haarlem : De Toorts, 1990 

ISBN 9060206401  

Autobiografie van een wijze monnik van de orde van de Karmelieten, 

waarin hij zijn gevoelens onder woorden probeert te brengen over pijn 

en mystiek, gelovend in het Licht 

  Bz   90 

De stilte roept : kerstverhalen / Marie-Pauline Alting von Genau en Ilonka 

van den Essenburg [red.]. - Lelystad : RKK/KRO Omroeppastoraat, 1997 

Bloemlezing van kerstverhalen ingebracht door luisteraars van 

Postbus 900 

  Bz   91 

Grenzen : de mens op zoek naar onsterfelijkheid / Robert Jay Lifton. - 

Bilthoven : Amboboeken, cop. 1969 

ISBN 902630157X 
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Nieuwe onderzoekmethode van mensen met traumatische ervaringen 

over vraagstukken van dood en doodangst, oorlog en vrede, waarbij de 

kern draait om het doorvragen tot de diepste zielsberoerselen 

  Bz   93 

Leven met de moeder van de Heer : geloofsboek over Maria / Andreas 

Baur ... [et al.]. - 2e dr. - Oegstgeest : Stichting R.K. Voorlichting, 1989 

ISBN 9094001608 

Oorspr. titel: Leben mit der Mutter des Herrn : mein Glaubensbuch 

über Maria 

 Ned. bew.: G. Prinsen en H.P.M. Heruer 

 Geloven in en met Maria, gevangen in beelden, gebeden en liederen.  

 Bedevaartsplaatsen naar Maria-oorden. Maria in het leven van alledag 

  Bz   96 

Tussen de programma’s door : "Zandjes" van de K.R.O.-omroep-

pastores / Maria ter Steeg ... [et al.]. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

ISBN 9030404922 

Momenten van inspiratie en geloven door oud-omroeppastores Maria 

ter Steeg, Harrie Kuipers, Els Speet, Bart Verreyt en Adri Verwey 

  Bz   97 

Zien soms even / Huub Oosterhuis. - Bilthoven : AMBO, 1972 

ISBN 902630174X 

 Stille gedachten doen geloven 

  Bz   98 

Een leuning aan mijn ziekbed / J.J. Poort. - Amsterdam : ARK BOEKEN, 

cop. 1994 

ISBN 9033812665 

 Korte verhalen als bezinning 

  Bz   99 

Waar praten jullie zo druk over? : gedichten over lijden en opstanding / 

Wim Ramaker [red.]. - Kampen : Kok, 1974 

ISBN 9024254280 

 Op een afstand van bijna 2000 jaar van Zijn kruis en opstanding  

verwijderd proberen mensen onderweg, dichters die met u dezelfde 

tijd beleven, een antwoord te vinden op die dwingende vraag, zoeken 

mensen naar woorden over lijden en opstanding 

  Bz  100 

Wat wil dit toch zeggen? : gedichten over hemelvaart en pinksteren / 

Wim Ramaker [red.]. - Kampen : Kok, cop. [1976] 

ISBN 9024254329 

Na de verdwijning van de Heer is het aan ons om op aarde een hemel 

voor elkaar te maken, een niet gemakkelijke opdracht voor ons, 

waarbij ons hulp is gegeven in de vorm van de geest 

  Bz  101 

Bidbytes : 9/96-8/97 / RKK/KRO Omroeppastoraat [red.]. - Lelystad : 

RKK/KRO Omroeppastoraat, [1998] 
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Dagelijkse gebeden gepubliceerd op Internet tussen september 1996 en 

september 1997 

  Bz  102 

God, waarom toch? : over lijden / Jos Brink. - Kampen : Kok, cop. 1990 

ISBN 9024249910 

Een weg door de donkere tunnels van het leven langs pastorale 

ervaringen van zoekende, wanhopige mensen, al samen met andere 

mensen hand in hand meelopend geeft God ons een oplossing om bij 

het Licht te komen 

  Bz  103 

Israël, gister, vandaag en morgen : gedachten en gebeden : op zoek naar  

bronnen van gelovig bestaan / B. Kemmeren. - Heeswijk : Berne, 1987 

ISBN 9070395126 

 Gedachten en gevoelens die het reizen in Israël oproept, gewoon op  

 straat, in de woestijn, in een bus, een wandeling door het open veld  

  Bz  105 

Lukas : verteller van goed nieuws / B. Kemmeren. - Heeswijk-Dinther : 

Abdij van Berne, cop. 1986 

ISBN 907039507X 

 Iedere dag een stukje Lucas-evangelie opent tekst tot vragen - en heel  

soms - tot antwoorden, eeuwenoude verhalen die nog steeds kracht 

blijken te hebben nu: al is het soms maar heel even .... 

  Bz  106 

Opstanding der bomen / Omar Gielliet. - [S.l.] : [s.n.], [1981] 

 In kienstobben en wrakhout verbeeldt en beschrijft Omar kort wat hij  

hieraan ontleend. Van zijn hand hebben we in de Petruskerk de 

beelden Maria Vreugderijke en Samenwerking. 

  Bz  107 

Ik zal er zijn / Marga van Tilburg en Cor Sinnema [tek.]. - Hilversum : Gooi 

& Sticht, z.j. 

ISBN 9030405546 

Over de symbolentaal van beroemde kunstwerken, gerangschikt     

rond De Twaalf Artikelen van het Geloof. [stripverhaal] 

  Bz  108 

De Sacramenten van de Kerk / Alois Müller. - Haarlem : J.H.Gottmer, 

1979. - (Het geloof vieren) 

ISBN 902571093X 

 De veelvoudige werkelijkheid van de sacramenten, steeds hetzelfde,  

 misschien anders beleefd 

  Bz  109 

Symbolen leren zien / Seef Konijn. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1987 

ISBN 9030403845 

 Sacramenten als symbolen in ons geloofsleven 

  Bz  110 

Heb je wel gehoord van de zeven...? / Jan van Laarhoven. - Heeswijk : 

Berne-Heeswijk, 1992 
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ISBN 9070395487 

 Sacramenten en hun geschiedenis, eigentijds en noodzakelijk 

  Bz  111 

Sacramenteel denken en leven / Leonardo Böff. - Apeldoorn [etc.] : Altiora, 

1983 

ISBN 9031705934 

Sacramenteel denken in de wereld van mens, materie en techniek, 

waarin al het werkelijke slechts een teken is van een andere 

werkelijkheid, als basis van alle dingen, God zelf. Alles is sacrament of 

kan het worden 

  Bz  112 

De kinderen van het licht / H. Andriessen en J. Habraken. - Hilversum : 

Gooi & Sticht, 1979 

 Verhalen en liederen rond Pasen 

  Bz  113 

Kerststukjes / Nico ter Linden. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1988 

ISBN 9030404458 

 Het oude verhaal verduidelijkt 

  Bz  115 

Hij is altijd soms / Hein Schaeffer en Hein Vrijdag. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, z.j. 

ISBN 9030403012 

Over persoonlijke ontdekkingstocht naar een nieuw, echter beeld van 

God 

 Bz  116 

Anna, Hanna en Johanna / Marianne Fredriksson. - 98e dr. - Breda : De 

Geus, cop. 1997 

ISBN 9052264740 

Onderzoek naar de zelfstandigheid van vrouwen gezien in de 

opeenvolging van de generaties: hoe patronen worden doorgegeven van 

moeders op dochters die nieuwe dochters krijgen, die nieuwe dochters 

.... Mogelijk kan hieruit verklaard worden waarom vrouwen het zo 

moeilijk hebben om voet bij stuk te houden en de rechten te benutten 

die de maatschappij van gelijkberechtiging te bieden heeft 

  Bz  118 

Gedragen door symbolen / Seef Konijn. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

ISBN 9030401397 

De uit een traditie voortkomende geloofswoorden stellen ons in staat 

ons diepste gevoelens bespreekbaar te maken 

  Bz  119 

Bevestig(de) mensen / Ton Baeten. - Aalsmeer : Luyten, 1990 

ISBN 9064161860 

 Mens en kerk-in-beweging schenken openheid, troost en bemoediging 

  Bz  120 

Ter overbrugging / Seef Konijn. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1973 

ISBN 9030400072 
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 Voor volwassenen die verder in hun geloof willen groeien 

  Bz  121 

De kerndagen van het christelijk geloof / H.A.J. Wegman en L. van 

Tongeren. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1987 

 Voorbereiding van de liturgie van de dagen rond Pasen 

  Bz  122 

God en het goddelijke / Tineke Koetsier-Korvenus ... [et al.]. - Amstelveen : 

Luyten & SNVR, [1987]. - (Vrouwen doen het woord (SNVR ; nr. 1-87)) 

ISBN 9064161380 

 Vrouwen en hun godservaringen 

  Bz  123 

Vergeven en vergeten / Olga van Kollenburg ... [et al.]. - Aalsmeer : Luyten 

& SNVR, [1987]. - (Vrouwen doen het woord (SNVR ; nr. 3-87)) 

ISBN 9064161461 

 Vrouwen, die leven-in-spanning, zoeken wegen naar bevrijding 

  Bz  124 

40 Woorden in de woestijn / Bernard Rootmensen. - 7e dr. 1990. –  

‘s-Gravenhage : Meinema, 1990 

ISBN 9021135272 

 Bij de crisis in kerk, geloof en cultuur uit de woestenij tot  

 verheldering bij jezelf komen 

  Bz  125 

Wegwijs in de woestijn / Riet Griffioen-Engel. - Zoetermeer : Meinema, 

1990 

ISBN 9021135515 

 Handleiding op het boek “40 Woorden in de woestijn” = Bz 124 

  Bz  126 

Oases in de woestijn / Bernard Rootmensen. - Zoetermeer : Meinema, 1993 

ISBN 9021135817 

 Bij de crisis in kerk, geloof en cultuur uit de woestenij op rustpunten  

 komen, met adreslijst 

  Bz  127 

Mensen van God : een pleidooi voor de Kerk / Anton Houtepen. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

ISBN 9030402687 

 Een krachtdadig verlangen naar een toekomstbeeld dat de Kerk laat 

zien als mensen van God 

  Bz  128 

De achterkant van geloven : gesprekken met Mr. W. Aantjes, Dr. H.  

Berkhof, Dr. E. Flesseman-Van Leer, Prof. Dr. Catharina J.M. Halkes, 

Dr. A.H. van den Heuvel, Freek de Jonge, Pater Drs. W. Kotte, J.G.  

Kraaijeveld-Wouters, Mgr. Drs. J.B. Niënhaus, Huub Oosterhuis, Wies  

Stael-Merkx, Prof. Dr. J. Visser / T.G.I.M. Andree, R. Lubbers, en J. 

Visser, [red.]. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1986 

ISBN 9025500129 
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Boeiend geschreven geloofsverhalen en geloofsoverdrachten, 

ervaringen van anderen om zelf van te leren 

  Bz  129 

Vitalisering van de parochie : pastoraal beleid in het aartsbisdom  

Utrecht : een handreiking tot bezinning / P.G. van Hooijdonk. - Utrecht : 

Dienst Publiciteit aartsbisdom, 1995 

ISBN 9080258210 

 Inhoudelijke bezinning op de levenskracht van de kerkelijke  

 basisstructuur: inspiratie en organisatie van een parochie; met  

 thematische vraagstellingen 

  Bz  130 

Te doen gerechtigheid : zeven overwegingen over de christelijke  

vormgeving van een rechtvaardige maatschappij. - Oegstgeest : 

Commissie Justitia et Pax Nederland, 1993 

Hebben mensen weet van elkaar en handelen ze daarna, of verlaten we 

ons op de overheid, die voor het welzijn van ieder zorgt? In verhouding 

tot Samen Delen om elkaar Recht te doen. Ter meditatie privé of in 

groepen 

  Bz  131 

Troost elkaar met deze woorden : omgaan met lijden en sterven / Luc 

Anckaert [red.]. - Kampen : Kok, cop. 1997 

ISBN 9024261481 

Oorspr. titel: Denn Sie werden getröster werden : Das Hausbuch zu 

Leid und Trauer, Sterben und Tod / Peter Neysters und Karl Heinz 

Schmitt. - München : Kösel, 1993 

 Aan de hand van beschreven situaties geven suggesties en bezinnende  

teksten ons mogelijkheden om het onbegrijpbare als lijden en dood 

een plaats te geven in ons leven. Leven is leren sterven, mensen 

waardig leren sterven, als de dood is ingetreden, een mens te zijn op 

aarde zijn een aantal behandelde thema’s 

  Bz  133 

Van op een afstand / Franz Wiertz [tekst] ; Theo Kuipers [schilder]. - 

Maastricht :  Kerkbestuur HH Monulfus en Gondulfus, 1983 

Een parochiaan van de parochie HH Monulfus en Gondulfus schildert 

Jezus’ kruisweg. Hem volgend op de voet, met ons allen als 

toeschouwer 

  Bz  134 

De kruisweg van Woensdrecht / Jan P.A. Zuidgeest. - Amersfoort : 

Horstink, z.j. - ISBN 9061842522 

Kruisweg volgens evangelie van Matteüs, aangevuld met dat van 

Lucas. Eigentijdse teksten rond elke statie 

  Bz  135 

Op weg naar Pasen : het hart laten vormen / Werkgroep voor de Liturgie 

Heeswijk. - Heeswijk : Berne, cop. 2000 

ISBN 9076242259 
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De veertigdagentijd in het jubileumjaar 2000 staat model voor een 

nieuwe vorm van betrokkenheid en inzet aan de hand van een verhaal, 

een gedicht, een kleine activiteit of een beeldverhaal ons te kunnen 

voorbereiden op Pasen 

  Bz  136 

Wereldwijd brevier 2 : bidden met de armen / Jan Brock ... [et al.] [red.]. - 

[S.l.] : Stichting Gezamenlijke Missiepubliciteit BIJEEN, 1986. - (BIJEEN 

publicatie ; 43). - ISBN 9066780231 

Gebedenboek met gebeden van overal : in voor ons soms harde 

woorden bidden armen over hun ellende, honger, droogte. Maar ook 

spreken ze in soms verrassende eenvoud hun dankbaarheid uit voor al 

het moois in mensen en dingen, die ze als godsgeschenken rondom zich 

ervaren 

  Bz  137 

Vooroordelen / Stichting Vredesopbouw, Utrecht [red.]. - Utrecht : Stichting 

Vredesopbouw, z.j. 

ISBN 9070404211 

 Voorbeelden van vooroordelen uitgewerkt tegen de achtergrond van 

hoe WIJ (ons) iets kunnen veranderen in de samenleving 

  Bz  138 

Overwegingen over gemeenschap, geweten, vrede / H.C.A. Ernst. - Breda : 

Persdienst Bisdom Breda, 1982 

 H.C.A. Ernst, bisschop van Breda 

Geweten als erkenning van de ander en wording van het eigen mens-

zijn in onderlinge samenhang leidt tot gemeenschap. De vrede waarop 

wij hopen, is het heil dat van Godswege aan de mens geschiedt, 

wanneer mens en mens elkanders leven heel maken 

  Bz  139 

Waar de os verschijnt, verdwijnt de mens / Solidaridad [red.]. -   

(Latam-brochure ; deel 7) 

 Hoe Braziliaanse boeren strijden tegen modern grootgrondbezit, een  

 ooggetuigeverslag 

  Bz  140 

Vrede is mogelijk : de politiek van de Bergrede / Franz Alt. - Baarn : Ten 

Have, 1984 

ISBN 9025942660 

 De intuÏtie van de Bergrede betekent: alleen de liefde helpt, haat doet  

 de dingen verslechteren 

  Bz  141 

Geen enkele reis maar retour. - Oegstgeest : Week voor de Ned. 

Missionarissen, 1990 

Zeven theologiestudenten lopen stage in de Derde Wereld. Het wordt 

een persoonlijke confrontatie met armoede en de strijd, het geloof en 

de hoop van de mensen die in de Derde Wereld-landen wonen. 

Ervaringen die je van binnen veranderen en die slechts ten dele 
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overdraagbaar zijn. Suggesties voor werkvormen om met het 

materiaal om te gaan 

  Bz  142 

Ballast of rijkdom : religieuze oriëntaties in het vredeswerk / W. Logister 

... [et al.]. - Den Haag : Pax Cristi Nederland, cop. 1988 

ISBN 9070443376 

De thema’s ‘geloven in God, navolging van Jezus, en waarden en 

deugden’ staan centraal tussen werken aan de vrede en de 

levensovertuiging 

   Bz  144 

Toen werden hun ogen geopend / Hanna Hümmer. - Hoornaar : Gideon, z.j. 

ISBN 9060670205 

 Oorspr. titel: Da wurden ihre Augen geoffnet 

 Gedichten met een geduid thema 

  Bz  145 

Dichterbij de dichter / Angela Put. - Groningen : A. Put, 1987 

 25 momentopnamen uit 25 jaar religieus leven 

  Bz  146 

Geloven in onze tijd : punten voor bezinning en gesprek / Seef Konijn. - 

Hilversum : Gooi&Sticht, cop. 1988 

ISBN 9030404582 

 Waar hoor ik thuis met mijn geloof, in deze tijd van onzekerheid,  

tegenstellingen en schijnbaar verval? Kernvragen over God, Jezus, 

Maria, de kerk, en aan de lezer. Hij wijst een weg die hij ziet als een 

met lichtende voorbeelden 

  Bz  147 

Onverwachte Messias : de bijbel kan ook misleidend zijn / Lucas 

Grollenberg. - Baarn : Ten Have, cop. 1987 

ISBN 9025943136 

In het Oude Testament komen geen ‘messiaanse verwachtingen’ voor: 

de evangelisten zijn op de gedachten van die ‘vervulling’ gekomen en 

hebben dat in de tekst verweven. Dit als gevolg van hun tijd en 

cultuur. Mogelijk wordt zo een weg afgesneden, waardoor wij ‘doof’ 

geworden zijn om Gods woord te verstaan. Uitdagende vragen 

beantwoord in een heldere bedachtzame stijl 

  Bz  148 

Je vertrouwen is je redding : het andere gezicht van Jezus / Seef Konijn. - 

Baarn : Gooi&Sticht, cop. 1991 

ISBN 9030406038 

 Wie leeft verandert: lichamelijk en geestelijk. In een betoog op de  

nieuwe evangelie-vertaling zien we in Jezus niet de wonderdokter, 

maar de diepere dingen waar mensen bij hun diepste krachten komen 

en heel worden 

  Bz  149 

Het licht schijnt in de duisternis / Hanna Hümmer. - Hoornaar : Gideon, z.j. 

ISBN 9030406038 
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 Oorspr. titel: Das Licht scheint in der Finsternis 

 Vert. uit het Duits: M. de Goeij 

 Gedichten 

  Bz  151 

De witte roos : bloemlezing uit zijn gedichten / Willem de Mérode ; Hans 

Werkman [samenst.]. - 4e dr. - Kampen : Kok, 1989 

ISBN 9024256852 

Willem de Mérode = pseud. voor Willem Eduard Keuning (1889-

1939) 

Gedichten rond het thema rozen met kernen als zonde, berouw, 

vergeving, gezuiverde aardse en hemelse liefde 

  Bz  152 

Een glimlach kwam voorbij / Marina San Giorgi. - Tielt : Lannoo, cop. 

[1993] 

ISBN 9020923749 

Gedichten geboren uit pijn en verdriet rond een lange strijd met kanker, 

ze spreken tot zieke en gezonde mensen. Steeds weer zoeken zij dat 

tedere punt waar leven en sterven elkaar raken 

Bz  153 

Een huis van vrede : teksten voor een bijbels leerhuis / Cor Arends, Ineke 

Blankesteijn en Trees van Montfoort [red.]. - Hilversum : Gooi en Sticht, cop. 

1986. - ISBN 9030403667 

Werk van de Vredesbeweging overwogen in combinatie met 

fundamenteel bijbelse waarden 

Bz  155 

Mantel van gebed : ervaringen met bidden / Arno Fafi‚ en Petra Renes 

[red.]. - Zoetermeer : Meinema, cop. 1995. - ISBN 9021136279 

Teksten van de binnenkant van het leven in relatie met de buitenkant, 

de manier van bidden wordt door 15 auteurs openhartig, aandachtig en 

met eerbied belicht. Zij delen de betekenis van bidden met ons: een 

ontmoeting met jezelf en met God, een ervaring van geborgenheid en 

uitdaging 

Bz 156 

Kélilé en Demné / Kader Abdolah. - 2e dr. - Amsterdam : Bert Bakker, cop. 

2002. - ISBN 9035123662 

Een van de oude Perzische boeken, poëtisch, over Indiase wijsheden, 

met verhalen over toegepaste levenservaringen van mensen 

Bz 158 

Mijn hart een moordkuil : stukjes van de kerk / Jos Brink. - Kampen : 

Kok, cop. 1989. - ISBN 9024243785 

Een theologisch-pastoraal boek met sprankelende en verhelderende     

beschouwingen over feesten en tijden in het kerkelijk jaar en over 

bepaalde kerkelijke figuren en gebruiken 

Bz 159 

Zomaar voor jou : vrede en alle goeds / Phil Bosmans. - 10e dr. - Tielt : 

Lannoo, cop. 1990. - ISBN 9020914014 
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Gedichten en gedachten om de mens meer vreugde te bieden in het 

dagelijks leven, goede en gelukkige dagen komen altijd terug als je 

maar de sleutel op zak hebt 

Bz 160 

Over vriendschap / Cicero. - 2e dr. - Baarn : AMBO, cop. 1990  

ISBN 9026310536 

 Oorspr. titel: Laelius vel de amicitia / Cicero  

 Vertaald uit het Latijn door W.A.M. Peters   

 Een klassieker 

Bz 161 

Outcasts : a collection of prayers : een verzameling van Nederlandse en 

Engelstalige gebeden / Bart van der Nagel. - Gorinchem : Narratio, cop. 

1996. - ISBN 9052631905 

Gebeden in de vorm van eigentijdse psalmen voor mensen aan de rand 

van onze samenleving zoals verworpenen, achtergestelden en allen die 

afwijken van wat wij maar al te snel normaal noemen 

Bz 162 

Gedichten tegen de oorlog / Wim Ramaker [samenst.]. - Kampen : Kok, cop. 

1977. - ISBN 902425423x 

Technisch vernuft als een eufemistische woordkeuze voor Oorlogstuig. 

Ramaker wil een gevecht leveren voor echte vrede en echte vrijheid 

Bz 163 

Ik zal er zijn voor u (1) ziek zijn : bijbelteksten voor zieken, mensen in 

nood en allen die zich inzetten hen te helpen. - 2e herz. dr. - Boxtel :KBS, 

1978. - ISBN 9061731119 

 Een boekje om zo maar ergens open te slaan en daar te lezen, erover te 

denken en nog eens te lezen 

Bz 164 

God, mag ik eens bidden? : een jaarkring gebeden / Kees Harte 

[verzameld]. -  Baarn : Gooi en Sticht, cop. 1991. - ISBN 9030406062 

Om te bidden heb je tijd en rust nodig, maar soms heb je zelf geen 

woorden. Inspiraties aan de hand van het kerkelijk jaar en voor diverse 

situaties 

Bz 165 

Bomen hebben wortels / Theo van de Vossenberg ; Jan de Kort [tek.]. - 

Heeswijk-Dinther : Abdij van Berne, cop. 1995. - ISBN 907039572x 

Cursiefjes om in een levenssegment, dat een warrige knoop lijkt, met je 

zelf in het reine te komen. Het kort-schrijven dwingt je tot uiterste 

helderheid. Je schrijft allereerst voor jezelf. Dat ook anderen zich 

daarin herkennen, wordt dankbaar meegenomen 

  Bz 166 

Levensbeelden : veertien beeldmeditaties. - Maastricht : Werkgroep Gebed 

Broeders van Maastricht, 1991 

 Meditaties voor thuis of in kleine kring 

Bz 167 

Psalmen opnieuw / Gabriël Smit. - 2e dr. - Bilthoven : Ambo, cop. 1971 
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ISBN 90-263-0172-3 

Psalmen zijn teksten die je nooit loslaten, omdat ze zo diep menselijk 

en zo waar zijn, altijd weer. Door een nieuwe berijming wordt er een 

nieuwe gestalte aangegeven, de zielstaal van de mens van vandaag 

(1971) 

Bz 168 

Velerlei gedachten / Mira Vanja Hove. - 2e dr. - Veenendaal : Ton, cop. 

2001         

 Gedachten bij momenten zoals wij die allemaal kennen 

Bz 169 

De macht van de hoop : nieuwe credo's / Hans Bouma. - Kampen : Kok, 

cop. 1986. - ISBN 90-242-4658-X 

Geloofsbelijdenissen, wars van berusting, ontsprongen aan het besef 

dat alles ook anders kan: het visioen van aarde bedekt met vrede zal 

werkelijkheid worden 

Bz 170 

Jezus-ontmoetingen / René Smeets ; [foto's van de auteur]. - Zevenaar : 

Smeets, [1983]. - ISBN 90-9000453-X 

Foto's van door de auteur zelfgemaakte houten beelden, te zien geweest 

in een reizende tentoonstelling DE MAN VAN NAZARETH. 

Gedachten waarin Jezus centraal staat 

Bz 171 

Onderweg naar mijn bron : gedachten en mijmeringen / door Martien 

Stevens ; [tek. Huubje van Roden-Koenen]. - 2e herz. dr. - Geulle : 

Drukkerskollektief Geulle, 1983. - ISBN 90-70807-03-3 

 Omslagtitel  1e dr. verscheen o.d.t.: Onderweg naar mijn bron : 

 aforismen,  gedichten, ontspannings- en meditatieoefeningen. - 

 Maastricht : Stevens, 1981     

 Gedachten ontstaan door bewustwording en verdieping. Schrijven als 

 een strijd tussen denken en voelen, vanuit een drang om te delen 

 Bz 172 

De reis van je hoofd naar je hart : leefregels voor het bestaan van alledag 
/ Fijen, Leo. - 2e dr. - Kampen : Ten Have, cop. 2004. - ISBN 9025954553 

 Door met Nederlandse godzoekers te praten over eenzaamheid, goed 

 en kwaad in een mens, roeping, stilte en God gaat Leo op reis door 

 alledaagse vragen van zijn leven. Iedere abt of abdis geeft hem een 

 boodschap mee. Zo maakt hij de reis van zijn hoofd naar zijn hart en  

 ontdekt hij nieuwe leefregels   

Bz 173 

Boek der levenskunst / Grün, Anselm. - 4e dr. - Kampen [etc.] : Ten Have 

[etc.], cop. 2003. - ISBN 9025953611 

 Oorspr. titel: Buch der Lebenskunst 

 Vert. uit het Duits: Uitgeverij Ten Have, Kampen en Uitgeverij   

 Lannoo, Tielt 

 Wie zichzelf en het leven overvraagt, staat zichzelf in de weg: met  
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 druk en dwang levert niets op. Wie goed met zichzelf omgaat, is al op 

de goede weg. Werk aan je zwakheden zonder erdoor  geobsedeerd te 

raken. Laat je zwakheden los, heb geduld met jezelf en anderen. Wees 

wie je bent, beld je niets in en neem jezelf niet zo bloedserieus, laat je 

iedere dag verrassen 

Bz 174 

De stille weg : een ontmoeting met Jan Paulus en Jaroslav Sebek / Grün, 

Anselm. - Kampen [etc.] : Ten Have [etc.], cop. 2004. - ISBN 9059950062 

 Oorspr. titel: Nah und entfernt 

 Vert. uit het Duits: Francis Hijszeler 

Uitvoerig en zeer openhartig gesprek aan de hand van vragen en 

opmerkingen voorgelegd aan Anselm Grün: hoe ziet zijn leven  eruit? 

Waar liggen zijn wortels? Wat doet hij anders dan anderen?  Wat is 

volgens hem de weg van de kerk in de 21ste eeuw?  

Bz 175 

Boek van verlangen / Grün, Anselm. - Kampen [etc.] : Ten Have [etc.], cop. 

2003. - ISBN 9059959906 

 Oorspr. titel: Buch der Sehnsucht 

 Vert. uit het Duits: Francis Hijszeler 

 Verlangen als drivende kracht in je leven: het bevrijdt je van  cynisme 

en berusting, het is de basis van levenskunst. Luister naar de stem van 

je hart. Stel je open voor je dromen, bevrijd je van knellende banden en 

je eigen ster zal je leven veranderen. Korte op  zich zelf staande 

artikelen. 

Bz 176 

Lieve Maria, beste Petrus : brieven van Catharina J.M. Halkes, Pinchas 

Lapide, Norbert Greinacher, Astrid Abrecht-Heide, Fulbert Steffensky, Luise 

Rinser, Heinz Zahrnt, Elisabeth Moltmann-Wendel, Iring Fetscher, Eva 

Zeller, Adolf Holl, Peter Härtling, Dagmar van Mutius, Hermann Häring,  

Albrecht Schönherr, [en] Raul Niemann / Niemann, Raul [red.]. - Baarn : Ten 

Have, cop. 1989. - ISBN 9025943756 

 Oorspr. titel: Liebe Maria, liebes Petrus! 

 Vert. uit het Duits: Harmina van der Visser 

 Aan de hand van de oude traditie om in de briefvorm te schrijven - 

 denk aan de Brieven aan de Galaten, Romeinen, enz. - schrijven 16 

 theologen en literatoren een brief aan een figuur uit het Tweede 

 Testament, zoals aan Maria, de Samaritaanse bij de bron en de 

 soldaten bij het kruis 

Bz 177 

Een gewonde profeet : een portret van Henri Nouwen / Michael Ford, -  

Tielt : Lannoo, cop. 2000, - ISBN 9020937944 

Henri Nouwen (1932-1996), een aantrekkelijk en gecompliceerd mens, 

voor wie het priesterschap centraal stond, maar die ook worstelde met 

de demonen van onzekerheid en angst. Een eerlijk en sympathiek 

portret dat alle terreinen van Nouwens leven verkent. 

Bz 178 
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Spiritualiteit van de tweede levenshelft / Anselm Grün, - 2e dr. - Tielt : 

Lannoo, cop. 2004, - ISBN 9059950313 

Wie de tweede levenshelft ingaat, merkt dat de geestelijke en 

lichamelijke krachten afnemen. Mensen in deze levensfase worden 

uitgedaagd eerlijk naar zichzelf te kijken en nieuwe spirituele bronnen 

aan te boren 

Bz 179 

De bronnen van Taizé : Liefde aller liefde / Broeder Roger van Taizé. - 3e 

dr. - Kampen : Ten Have, cop. 2005. - ISBN 9025951848 

Terug naar de vernieuwende bronnen van het geloof zoeken naar wat 

echt jouw waar(heid) is. Wat is ervoor nodig om het 

gemeenschappelijke leven in de Broederschap van Taizé mogelijk te 

maken. 

Bz 180 

Liefde, geloof, hoop : gedichtenbundel religieuze gedichten / Karina 

[Kraag] [tekst] ; Felix Guérain [foto’s]. - [Lelystad] : [Tekenstudio Guérain], 

[2007] 

Open gedichten met als kern het geloof. Veelal stimulerend tot Gods 

Woord. 

Bz 181 

Danken maakt 't verschil : denken over danken / Marinus van den Berg. -  

Kampen : Ten Have, cop. 2008. - ISBN 9789025959036 

Danken is een vorm van bewust leven. Waar niet gedankt wordt, 

verschraalt het leven. Zelf dankbaar zijn voor je voedsel, het licht en 

het leven, geeft diepte aan je bestaan. 

Bz 182 

Open dichten / Otto de Bruijne. - [Voorthuizen] : [Stichting ICC Horeb], 

[cop. 2008]. - ISBN ---- 

 Gedichten en gedachten voor een stil ogenblik 

  Bz 183 

Langverwacht : kerstverhalen om voor te lezen / Janne Ijmker [... et al.] 

[red.]. - 1e dr. - Zoetermeer : Mozai-iek, [cop. 2008]. - ISBN 9789023992752 

Dertien kerstverhalen voor kinderen en volwassenen, klassieke en 

spannende, ontroerende en orginele door bekende auteurs 

  Bz 184 

Beelden van Jezus / Anselm Grün. - Tielt : Lannoo/tenHave, cop 2002 

ISBN 9789020947923 

50 nieuwe beelden van Jezus: Jezus de schismaticus, de vriend van 

vrouwen, Jezus, de veelvraat en de slemper, de buitenlander ....  

  Bz 185 

Het derde grote kerstvertelboek / W.G. van Hulst ... [et al.]. - Nijkerk : 

Callenbach, cop. 1981. - ISBN 902664115X 

 Een 18-tal op zich zelf staande kerstverhalen 

  Bz 186 

Gouddraad uit vlas / Nel Benschop. - 61e dr. - Kampen : Kok, 1984  

ISBN 9024250250 
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 Religieuze gedichten getuigen van oprecht geloof in God 

  Bz 187 

Berne bid boek gebeden, lezingen en overwegingen / Werkgroep voor 

Liturgie Heeswijk. - Heeswijk : Abdij van Berne, 2009 

ISBN 9789070395384 

Voor elke dag van de week zijn er schriftteksten, gebeden en 

bezinningsteksten: voor de ochtend, middag en de avond. Iedere  

  Bz 188 

Leren bidden : cursusboek / Andries Govaart [red.]. - Hilversum : 

KRO/RKK, cop. 2000 

Een cursus die je helpt om tot gebed te komen. Uitgangspunt is dat je je 

gerichtheid op God niet af kunt dwingen. Leren bij jezelf  

Bz 189 

Je ware vrouwelijkheid ontdekken / Anselm Grün en Linda Jarosch. -  

2e dr. - Kampen : Ten Have, cop. 2007. - ISBN 9059959930 

Wegwijzer in de zoektocht wie je als vrouw bent als je leven spiegelt 

aan  vrouwen in de bijbel. Met welke van de 14 gesignaleerde 

archetypes komt  jouw persoonlijkheid het meest overeen en welke 

zinvolle boodschap neem  je daaruit mee 

Bz 190 

Liefde, geloof, hoop : gedichtenbundel religieuze gedichten : Deel 1 / 

Karina [Kraag] [tekst] ; Felix Guérain [foto’s]. - [Lelystad] : [Tekenstudio 

Guérain], [2007] 

Religieuze gedichten met als kern het geloof. Veelal stimulerend tot 

Gods Woord. 

Bz 191 

Vergeven / Nancy Leigh DeMoss. - Vaassen : Medema, cop. 2007 

ISBN 9063535171 

Oorspr. titel: Choosing forgiveness, your journey to freedom. Joeky 

Janusch [vert. uit het Engels] 

God suggereert niet dat wat er in ons leven is gebeurd, niet van belang 

is. God wil onze pijnlijke ervaringen gebruiken voor zijn plan om ons 

te  vormen naar het beeld van Jezus, zodat Hij verheerlijkt kan worden 

door  ons  leven. En wanneer wij gekwetst worden, geeft God genade 

en helpt ons om te gaan met de pijn, en de dader te vergeven 

Bz 192 

Rondjewereld Kerstverhalen / Bob Hartman [tekst] ; Krisztina K llai Nagy 

[ill.]. - Amsterdam : Ark Media, cop. 2011. - ISBN 9789033883958 

Oorspr. titel: The Lion storyteller Christmas book / Judith van den Berg 

; Marleen Schoonderwoerd; Marieke Hermans-van Rijn [vert. uit het 

Engels] 

Veertig kerstverhalen en -legendes uit verschillende landen en culturen.  

Met tips hoe je de verhalen levendig kan vertellen voor een groter 

publiek. Vanaf 6 jaar 
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Bz 193 

Waar Gods wil is, is Gods weg / Jerry Sittser. - Vaassen ñ Medema, cop. 

2004. - ISBN 9063535090 

Oorspr. titel: The wil of God as away of life / Ralph van der Aa [vert. 

uit het Engels] 

Een heldere en bewogen uitleg dat de wil van God niet een 

ingewikkelde puzzeltocht voor de toekomst inhoudt, maar Hem 

vandaag volgen, Hem vandaag gehoorzamen, Hem vandaag eren.Dat is 

Gods weg, en daarmee ook Gods wil, ook voor ons. Het gaat om onze 

dagelijkse keuzes nu in plaats van beslissingen over de toekomst 

Bz 194 

Ieder zijn engel / Anselm Grün. - 3e dr. - Zoetermeer : Meinema, 2010 

ISBN 9789021142647 

Oorspr. titel: Jeder Mensch hat einen Engel . - Vert. uit het Duits: door 

Ton van der Stap 

In symbolische bijbeltaal wordt de engel, die ieder mens  persoonlijk 

heeft, verstaanbaar gemaakt als de engel zie jou inspireert om verder te 

gaan, op te staan en vol te houden 

Bz 195 

Lachen in de regen : 88 verhalen / André F. Troost. - Zoetermeer : 

Boekencentrum, cop. 2011. - ISBN 9789023926252 

Verhalen uit het pastoraat voor en over het leven van mensen 

Bz 196 

Meditaties voor alle seizoenen / Chiara Bots. - Baarn : Ten Have, cop. 2011 

ISBN 9789025900885 

Christelijke meditatie - thema‹s - vormen - ontspannings- en 

aandachtsoefeningen 

Bz 197 

Mijn gebedenboek / Anselm Grün. - Averbode : Ten Have, cop. 2010 

ISBN 9789079001279 

Gebeden voor verschillende dagdelen en voor bijzondere gelegenheden.  

Inspiratiebron voor jezelf, je familie, je vrienden, je werk 

Bz 198 

Lichtjes in de ogen : kerstverhalen / Els Florijn ... [et al.]. - Zoetermeer : 

Mozaïek, 2011. - ISBN 9789023993865 

Kerst in onze "moderne" tijd 

Bz 199 

Lonely this X-mas : 11 bijzondere kerstverhalen / Adri Appelman [tkst] ; 

Elisabeth van Rijsingen-Krijgsman [tek.]. - Amsterdam : Gram Publicaties, 

cop. 2011. – ISBN 9789070920005 

Herleefde herinneringen aan de kerst van hun leven door "gewone" 

mensen 

Bz 200 

Onderweg met de Samaritaan / Henk Stoorvogel en Tiemen Westerduin. -  

Kampen : Voorhoeve, cop. 2010. - (Bijbelleesgids). - ISBN 9789029719827 
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Oproep "om net zo te doen". Een bewogen, prikkelend boek vol goede 

voorbeelden: met de schijnwerper op je eigen hart om in actie te 

komen, op die wachtende Samaritaan 

Bz 201 

Omvallende dogma's : nieuw licht op de boodschap van Jezus / Lochem, 

Kitty M. van. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2002 

ISBN9020282751 

Eeuwenlang is de levende waarheid in starre, dogmatische vormen  

geperst en aangepast aan wat het instituut Kerk of de heersende 

wereldlijke macht op dat moment het beste uitkwam. Nu komt de 

springlevende en nog steeds actuele kernboodschap van Jezus weer 

beter zichtbaar. De boodschap dat ieder mens in zichzelf de 

inspiratiebron `God` kan ervaren.  Dit leidt tot trouw aan het volgen 

van je eigen weg van persoonlijke groei. Met als doel je diepste zelf te 

verwezenlijken en liefdevoller, vrijer en creatiever te leven. 

Bz 202 

God als U er bent : indrukwekkende religieuze ervaringen - van 

Augustinus tot Bonhoeffer / Grün, Anselm ; Voigt, Ulrike [medew.]. -  

Lannoo : Ten Have, cop. 2010. - ISBN9789059951921 

Ervaringsverhalen met getuigenissen van mannen en vrouwen - van 

Maarten  Luther, Titus Brandsma, Dag Hammarskjöld, Dorothee Sölle 

en 15 anderen. Bakens voor wie het goddelijke zoekt in spirituele 

kracht en diepgang. 

Bz 203 

Ik zal u niet als wezen achterlaten : over het werk van de Heilige Geest / 

Henk Schouten. - Doorn : Het Zoeklicht, cop. 2013. - ISBN 9789064511769 

 Een handreiking om de Bijbel te bevragen mpver het werken van de  

 H. Geest, belangrijk voor elke gelovige 

Bz 204 

Kerstavond : kerstverhalen / Irma Joubert [et al.]. - Zoetermeer : Moza‹ek, 

cop. 2013. - ISBN 789023994404 

Kerstverhalen in geuren en kleuren op verrassende wijze verteld 

met soms onverwachte wendingen 

 


