LEVENSMOMENTEN
Lm 1
Geboorte vieren / Margriet Grosker. - Kampen : Kok, 1992
ISBN 9024268362
Kiezen voor een kind is meer dan de dankbaarheid en blijde
verwachting, het is ook de confrontatie met de angst, de pijn en het
verantwoordelijkheidsbesef
Lm 2
Als kinderen niet meer naar de kerk gaan / Hans Bouma. - Kampen : Kok,
1992. - ISBN 9024266777
Voor ouders wier kind stopt met de kerk, het geloof en/of de
godservaring
Lm 3
Door je verdriet heen groeien / Marinus van den Berg. - Kampen : Kok,
1992. - ISBN 902426846X
Aan de hand van brieven wordt VERDRIET bespreekbaar gemaakt,
zodat u ervaart, dat niet alleen u het bent die dit overkomt
Lm 4
Over troosten en verdriet / W. ter Horst. - Kampen : Kok, 1992
ISBN 902422649X
Het verwerken van verdriet is een moeizaam gevecht dat zich afspeelt
in een ruimte als in een doolhof
Lm 5
Leven met de dood voor ogen / Hannelore Frank. - Baarn : Ten Have, 1979
ISBN 902594132X
Als je de balans opmaakt ....
Lm 6
Mens te zijn op aarde / H.A.A. Mourits. - Tielt ; Amsterdam : Lannoo, z.j.
ISBN 902090552x
Geboorte als voortgaand proces van leven
Lm 7
Tot U, Heer / Flora Larsson
66 Herkenbare openhartige gesprekken met de Meester over vanaf de
bewuste groeiperiode van de jeugdjaren tot en met de ouderdom
Lm 8
Door liefde bevrijd : gevoelens bij verwerking van incest / Maria Menorah.
- Amsterdam : Maria Menorah, cop. 1994. - ISBN 9064162778
Gedichten als neerslag van een verwerkingsproces van een vrouw
Lm 9
Als de ouderdom pijn doet / Marinus van den Berg. - 8e dr. 1988. - Den
Haag : Voorhoeve, 1988. - (Pastorale handreiking). - ISBN 9029705744
Oud worden is mooi, maar oud zijn valt niet altijd mee: over
ervaringen die pijn doen
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Lm 10
De dood, zijn schaduw en het licht / Jack Snackers. - Heeswijk : Berne,
1990. - ISBN 9070395215
De dood doet intens pijn. Over die pijn kun je heengroeien. Dan blijft
het litteken, de schaduw. Maar het wordt weer licht, eens, ooit ....
Lm 12
Afscheid serieus nemen / Marinus van den Berg. - 5e dr. 1990. - Kampen :
Kok, 1990. - ISBN 9024254957
Over verliezen verwerken, een vorm van ouderling pastoraat
Lm 13
Als ‘t kwaad goede mensen treft / Harold S. Kushner. - 26e dr. 1990. Baarn : ten Have, 1990. - ISBN 9025942393
Wie is God voor mij, ook als ik in een put val?
Lm 14
Sterven... te vroeg of te laat : gedachten en vragen rond euthanasie / Ton
Valkenburg. - Kampen : Kok, 1989. - ISBN 9024243262
Handreiking voor de pratijk rond vragen over levensverlenging en
levensbeëindiging
Lm 15
Hersenschimmen / J. Bernlef. - Amsterdam : Querido, 1991
ISBN 9021497115
Roman over dementie: het aanvaarden van het vergankelijke
Lm 16
Liever geen bezoek, geen bloemen...maar daarna? / Mink van Rijsdijk en
Daan Buddingh [red.]. - Kampen : Kok, z.j. - ISBN 902426653X
Herkenning en begrip voor wie door rouw in een crisis geraken
Lm 17
Als een lelie op het veld / Yvonne van Emmerik. - Aalsmeer : Dabar/Luyten,
1991. - ISBN 9064162042
In bittere details wordt het ontluisteringsproces als gevolg van de
ziekte van Alzheimer (dementie) beschreven door een dochter die
machteloos moet toezien hoe haar moeder zoekraakt in vergetelheid
Lm 18
De laatste eer / Marinus van den Berg. - Zoetermeer : Meinema, 1991
ISBN 9021131595
Goed afscheid nemen is het begin van rouwverwerking: je wordt er
weerbaarder van
Lm 19
Bidden als je oud bent geworden / Marinus van den Berg. - Leidschendam :
Kath. Ver. Bejaardentehuizen, z.j.. - (Geestelijke verzorging in het verzorgingstehuis in het leven van alle dag ; nr. 2). - ISBN 907103402X
De plaats van het gebed in het (oudere) leven
Lm 20
Verlies en verdriet in de ouderdom / Marinus van den Berg. – Leidschendam : Kath. Ver. Bejaardentehuizen, z.j.. - (Geestelijke verzorging in het
verzorgingstehuis in het leven van alle dag ; nr. 3). - ISBN 9071034038
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Luisteren naar de andere mens is een poging je in te leven in de ander,
een hulp voor de verwerking van verlies
Lm 21
Angst in de ouderdom / Marinus van den Berg. - Leidschendam : Kath. Ver.
Bejaardentehuizen, z.j.. - (Geestelijke verzorging in het verzorgingstehuis in
het leven van alle dag ; nr. 4). - ISBN 9070134046
Onderkennen van angst en ermee leren omgaan verrijken je leven
Lm 22
Het verzorgingstehuis... de laatste woning ... een thuis? / Marinus van den
Berg. - Leidschendam : Kath. Ver. Bejaardentehuizen, z.j.. - (Geestelijke
verzorging in het verzorgingstehuis in het leven van alle dag ; nr. 5)
ISBN 9071034054
Wat is een verzorgingstehuis, wie zijn daar je buren, met welke
vragen houden zij zich bezig?
Lm 23
Aan de rand van de tijd / Marinus van den Berg. - Leidschendam : Kath.
Ver. Bejaardentehuizen, z.j.. - (Geestelijke verzorging in het verzorgingstehuis in het leven van alle dag ; nr. 6)
Om de eerbiedige houding te laten groeien over sterven en dood (in
het verzorgingshuis of elders) als de kwaliteit van zorg
Lm 24
Familie ‘n last of ‘n steun / Marinus van den Berg. - Leidschendam : Kath.
Ver. Bejaardentehuizen, z.j.. - (Geestelijke verzorging in het verzorgingstehuis in het leven van alle dag ; nr. 7)
Bespreekbaar maken van familiebanden
Lm 26
Het onvermijdelijke : rouwverwerking onder Creoolse Surinamers / Ruth
Indiaan
Voorlichting over het op eigen wijze afscheid nemen, begraven en
herdenken van de overledene. Met begrafenisliederen
Lm 28
Vragen om de dood / Katholiek Studiecentrum Nijmegen. - Baarn : Ambo,
1983. - ISBN 9026306199
Beschouwingen rond euthanasie
Lm 29
Mijn sterven en dood / Peter Noll. - Baarn : Ambo, 1985
ISBN 9026306938
Een kankerpatiënt besluit zich niet te laten opereren, maar om van de
tijd die hem nog rest, zoveel mogelijk te genieten. Tenslotte kon hij moe van alles - rustig heengaan in zijn geloof
Lm 30
De intieme dood : levenslessen van stervenden / Marie de Hennezel. - 3e dr.
- Bloemendaal : H.J.W. Becht, 1997. - ISBN 902300907X
Wijze lessen van mensen die in de eindfase van leven de balans erover
opmaken
Lm 32
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De steppe zal bloeien : rouwen en rouw dragen / Jos Brink. - Kampen :
Kok, cop.1993. - (Op hoop van zegen). - ISBN 9024288614
De eenzaamheid van de mens die rouwt, wordt omgezet in een soort
tweezaamheid. Samen loop je naar die grote muur, die het einde lijkt.
Toch, ... misschien bevindt zich achter die muur een tuin, waar nog te
leven valt
Lm 33
Uw trouw tegemoet / Jos Brink. - Kampen : Kok, cop. 1993. - (Op hoop van
zegen). - ISBN 9024285127
Ouderen worden gesterkt in hun gevoel van eigenwaarde. Ouderen
ontdekken verrassende perspectieven. Het gaat er niet om hoe oud je
bent, maar hoe je oud bent. Je moet reklame maken voor het leven!
Lm 34
Een kind in rouw / Hilde Debacker. - Baarn [etc.] : Gooi & Sticht, 1995
ISBN 9030408103
Levensvragen vertaald naar jongeren geven een handreiking tot
bespreekbaar maken
Lm 35
In leegte en gemis : als liefde verdriet wordt / Jos Brink. - Kampen : Kok,
cop. 1994. - (Op hoop van zegen). - ISBN 9024287227
Troost om met het onvermijdelijke te kunnen leven. Troost is ook
zoeken naar het licht in jezelf of in anderen. Liefdesverdriet is roest op
de ziel. In leegte en gemis probeert daar iets vanaf te schuren
Lm 36
Gaan op de weg van het geloof / Werkgroep Liturgie, Heeswijk. - Heeswijk
: Berne-Heeswijk, 1987. - ISBN 90703595126
Leidraad voor kinderen en volwassenen rond vragen omtrent doopsel,
vormsel en eerste communie
Lm 37
Ergens komt een kind vandaan / Marion Corvers. - S. l. : Hoger
Katechetisch Instituut, z.j. - ISBN 9069571994
Doopkatechese
Lm 38
Blinkende stad / H. Andriessen en J Habraken. - 4e dr. - 1974. - Hilversum :
Gooi & Sticht, 1974
Een sprookjesachtig doe-boek voor voorbereiding Eerste Communie
Lm 40
Verhalen rond het Kroningsfeest / Harrie Duif. - Helmond : Helmond, z.j.
Met het kroningsfeest wordt de Eerste Communie bedoeld. Een boek
om (voor) te lezen of platen bekijken
Lm 41
"Uit eigen bron"-cursus geloofsopvoeding doopouders / Andries Govaart.
- Hilversum : Gooi & Sticht, 1989
Een cursus over het wisselen en uitdelen van geloofsgevoelens en
religieuse ervaringen
Lm 42
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Het Sacrament van het doopsel / Jakob Baumgartner [tekst]. - Haarlem :
J.H.Gottmer, 1979. - (Reeks: Het geloof vieren). - ISBN 9025710948
Vert. door J.F. Brouwer
Vanuit het doopsel groeien en tot rijpheid komen
Lm 46
Het Sacrament van de wijding tot het ambt / Paul Zemp. - Haarlem : J.H.
Gottmer, 1979. - ISBN 9025710999
Vert. door G. Houselaar
Over het ambt van bisschop, priester, diaken; tevens priesterschap van
de vrouw en de leek in dienst van de kerk
Lm 47
Het sacrament van de ziekenzalving / Walter von Arx. - Haarlem :
J.H.Gottmer, 1979. - (Het geloof vieren). - ISBN 9025711006
Vert. door P.G.M. Schoonebeek
Vanuit ziekenzalving kracht op doen om beter het laatste stukje weg
op te gaan
Lm 48
Breken en delen / Marion Corvers en Hans Huitema. - Nijmegen : Hoger
Katechetisch Instituut, 1988. - ISBN 906957201X
Katechese rond eucharistie
Lm 50
Dopen : terug naar de bron / Cor Sinnema. - Baarn : Gooi & Sticht, 1993
ISBN 9030406933
Dopen als keuze in het leven van mensen om christen te worden
Lm 51
Dopen : een bron van verhalen : handleiding bij t.v.-uitzendingen / Cor
Sinnema. - Baarn : Gooi & Sticht, 1992. - ISBN 903040681X
Handleiding voor doop-voorbereidingsgroep
Lm 52
Samen komen in de kerk : werkboek rond de Eerste Communie / Ans
Donkers en Theo Kersten [red.]. - Heeswijk : Berne-Heeswijk, 1993
losbladig bij handleiding Lm 53
Lm 53
Handreiking : samen komen in de kerk / Ans Donkers en Theo Kersten
[red.]. - 3e dr. - Heeswijk : Berne-Heeswijk, 1993
Handreiking bij Werkboek Lm 52
Lm 54
De ziekenzalving - gezamenlijk gevierd / Werkgroep voor de Liturgie
Heeswijk. - Heeswijk : Berne-Heeswijk, 1991. - ISBN 9070395304
Gezamenlijke ziekenzalving, een gemeenschapsuiting van solidariteit
en zorg voor patiënt en hun verzorgers
Lm 55
Samen aan tafel / Jacques Verhees. - Baarn : Gooi & Sticht, z.j.
Catechetisch-liturgische voorbereiding op de Eerste Communie
Lm 56
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Schrijven met water / Jos Brink. - Kampen : Kok, z.j.. - (Op hoop van
zegen). - ISBN 9024286026
Kinder- en volwassenendoop en de consequenties ervan
Lm 59
Verder met godsdienst en incest / Maike Sikkel [red.]. - [S.l.] : Prot.
Stichting voor voorlichting en vorming omtrent relatie en sexualiteit PSVG,
1989. - ISBN 9072343212
Cursusverslag om de eigen deskundigheid te bevorderen door van
elkaars ervaringen en voorlichting te leren
Lm 60
Vrouwen over echtscheiding / Herma Tigchelaar. - [S.l.] : Prot. Stichting
voor voorlichting en vorming omtrent relaties en sexualiteit PSVG, 1988
ISBN 9072343123
Gespreksverslag van ervaringen rond echtscheiding
Lm 62
Wat God verbonden heeft ... / Peter J. Huizing ... [et al.]. - Nijmegen :
Katholiek Studiecentrum, 1991. - ISBN 9070713284
In het Nederlands, Duits en Engels
Het probleem van gebroken huwelijken en echtscheidingen,
invalshoeken van het kerkelijk recht hierover, moderne psychologie
van de kwaliteit en stabiliteit van huwelijken
Lm 63
Ouders en homoseksualiteit / Stichting Landelijk Overleg Werkgroepen
Ouders van homoseksuele kinderen. - [S.l.] : Stichting Landelijk Overleg
Werkgroepen Ouders van homoseksuele kinderen, z.j.
Brochure voor ouders over het ‘anders-zijn’ van hun kind. Met
literatuuropgave
Lm 64
Hebben wij het wel goed gedaan? / Joke Litjens, Peter Denneman, en Adri
Verwey. - [Lelystad] : KBO/KRO, 1994. - ISBN 9074348149
Verslag van een samenwerkingsproject van de Unie KBO en de KRO,
Postbus 900 met suggesties voor het werken met groepen
Lm 65
Een mens hoeft niet alleen te blijven : een evangelische visie op homofilie
/ A.J.R. Brussaard ... [et al.]. - 3e dr. - Baarn : Ten Have, 1977
ISBN 9025941141
Het standpunt van de auteurs is duidelijk: het onderscheid tussen
‘geaardheid’ en ‘praxis’ is zowel loos, onhoudbaar als onmenselijk.
Adviezen voor homofielen en hun omgeving (ouders, verwanten) en
bemoediging voor beiden vanuit een evangelische visie
Lm 66
Groei uit herrie / Renold van der Werf [red.]. - Zwolle : Groep St. Michael,
1990
Ervaringen van de groep St. Michael uit Zwolle tijdens hun acties in
1990. Discussiestuk over wat de ‘gewone’ parochianen vinden van het
ambt van pastoraal werkende in het parochiepastoraat
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Lm 67
Groei in de huwelijksrelatie / Howard, J. Clinebell, C. Halkes, en M. Blom
[red.]. - Haarlem : De Toorts, 1977. - ISBN 9060202317
Voor de individuele persoon of het echtpaar als een praktische
methode om uzelf en anderen te helpen groeien naar een huwelijk dat
gekenmerkt wordt door openheid, vrijheid en wederkerige voldoening
Lm 68
Vrouwen spreken zich uit over huwelijk, relaties en pastoraat : een
blikopener / Siet Delhaas. - Amersfoort [etc.] : De Horstink [etc.], 198X
ISBN 9061841194 ; 9064950245
Veranderingsprocessen waarvan vrouwen zich bewust worden,
misschien een gespreksopening voor anderen
Lm 69
Het veranderende beeld van huwelijk, relaties en scheiding : maatschappelijke en godsdienstige aspecten / W.J. Berger ... [et al.]. - Delft :
Meinema, cop. 1983. - ISBN 9021130777
Godsdienstige toetsing en handreiking tot het verstaan en hanteren van
een veranderend beeld van huwelijk, relaties en scheiding
Lm 70
Groeien door het leven : herderlijk schrijven over omgaan met ouder
worden. - Utrecht : Secretariaat van het rk Kerkgenootschap, cop. 1991. (Bisschoppelijke brieven ; nr. 28). - ISBN 9072567145
De oude dag als een periode waarin het de mens gegeven is van het
leven te genieten en naar zijn bestemming te groeien als gelovige
mens, neergelegd in de Schrift en de kerkelijke traditie
Lm 75
Al de dagen van ons leven : een boek voor gelovige gezinnen / Peter
Neysters ... [et al.]. - Kampen : Kok [etc.], cop. 2000. - ISBN 9043501484
Oorspr. titel: Durch das Jahr - durch das Leben : Handbuch der
christlichen Familie
Aangepast aan de 21ste eeuw. In het gezin evangelisch vormgevend
via allerlei concrete gezinservaringen, zowel hoogte- als laagtepunten,
aangepast aan deze tijd (2000). Hulp bij vragen voor jongeren en
ouders over doop voorbereiding, omgaan met ziekte en overlijden,
wel/niet trouwen voor de Kerk
Lm 76
Emmausganger in deze tijd / Robert Adolfs. - Baarn : Het Wereldvenster,
1969
Een man zette zich sinds zijn jeugd in voor de kerk, ging het klooster
in en werd priester. Na 23 jaar verliet hij het klooster en ambt om
opnieuw op weg te gaan .... Zijn gevecht met zichzelf en kerkelijke
instanties
Lm 77
Beelden uit een "rooms" verleden : katholieke ouderen verhalen
van hun jeugd / J. van Vorstenbos, en L. Gerlach. - [S.l.] : [s.n.],
[199x]
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Terugkijkend na een leven van ca 70 jaren vertellen 29 ouderen
hun levensverhaal hoe de Kerk vroeger hun leven bepaalde, hoe
men dat in hun leven gestalte gaf, en hoe men daar nu over denkt,
en wat de Kerk nu nog voor hen betekent
Lm 78
Rouw, religie en ritueel / M. van Uden. - Baarn : AMBO, cop. 1988.
- (Tweede Serie Geestelijke Volksgezondheid ; Brochure 2-33)
ISBN 9026309252
Hoe religie en ritueel nu eens een heilzame rol spelen, dan weer
een rouwproces doen vastlopen bij personen wier partner
overleden is. Voor hulpverleners is het dan nodig inzicht te
hebben in de belevingswereld van de rouwende mens, om met
behulp van afscheidsrituelen hen te helpen hun leven door te
kunnen laten gaan
Lm 80
Tot de dood ons bindt : verhalen van afscheid / Adri Verweij [tkst]
; J.E. Hoeve-van Dorssen [red.]. - Utrecht : Seniorenpastoraat, 1999
Oud worden betekent afscheid nemen. tijdens het rouwproces
dringt langzaam door, dat afscheid nemen doorwerkt tot in lengte
van dagen. Verhalen rond de cursus Tot de dood ons bindt
Lm 81
De grens verkennen : verslag van een symposium rond het
levenseinde, Utrecht, 6 en 7 april 2000 / J.E. Hoeve-van Dorssen
[red.]. - Utrecht : Seniorenpastoraat, 2000
Sterven duurt langer dan doodgaan. Tijdens een symposium staan
deelnemers samen stil bij vraagstukken over euthanasie,
dementie als ondragelijk en uitzichtloos lijden, versterving en
levenswil
Lm 82
Een volle kerk... ...een leeg huis : weduwnaar beschrijft zijn
gevoelens en ervaringen na de dood van zijn vrouw / Jan van
Berkum. - Zevenbergen : J.M. van Berkum, cop. 1999
ISBN 9080490032
Een weduwnaar getuigt van zijn diepste bestaanscrisis en geeft
ook een beeld hoe hij zich daaraan ontworsteld heeft. Zowel
geschikt voor weduwnaars als voor vrienden die hen proberen bij
te staan
Lm 83
Laat je niet kisten : weduwnaar vertelt over leven en overleven /
Jan van Berkum. - Zevenbergen : J.M. van Berkum, cop. 2001
ISBN 9080490024
Een weduwnaar vertelt hoe hij weer zin aan zijn leven geeft.
Positief denken is het motto. Niet alleen voor weduwnaars maar
ook gescheidenen en mensen in hun omgeving leren hoe ze deze
mensen beter tegemoet kunnen treden
Lm 85
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Norbertinessen en norbertijnen. - Averbode : Altiora, 1981
ISBN 9031704474
Het leven, het gebed en de activiteiten van de
kloostergemeenschap-pen der norbertinessen en norbertijnen in
Vlaanderen en Nederland
Lm 86
Norbert van Gennep en zijn Orde / A.W. van den Hurk. - Averbode
: Altiora, 1984. - ISBN 9031705861
Onze eeuw, een samenleving in beweging, een Kerk die van
binnenuit wil vernieuwen en hervormen, heeft veel
overeenkomsten met de 12e eeuw, toen Norbert van Gennep een
spoor van geestdrift en innerlijke verdieping door Europa trok en
anderen gegrepen werden en nog steeds worden door zijn figuur
Lm 87
Engelen : als beschermers en als helpers der mensheid / H.C.
Moolenburgh. - 2e dr. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1983
ISBN 9020254456
Onderzoek naar "engel-ervaringen" van mensen, zowel
katholieken als protestanten als ongelovigen. Verschillende
soorten engelen als aartsengelen, beschermengelen en engelen
van mensen komen voor het voetlicht. Een boeiende analyse die
tot nadenken stemt en een blik gunt in die andere dimensie van
het leven
Lm 88
Wat heb je aan je geloof als lijden je treft / Anny Matti. - Baarn :
Ten Have, cop. 1995. - ISBN 9025946321
Lijden is een schokkende ervaring. Lijden druist in tegen ons
bestaan. Lijden brengt je in een crisis. Welke visies geeft de
bijbel op de relatie tussen God en lijden, en hoe gaan mensen
daarmee om. Een weg om te kunnen gaan met lijden en anderen
te kunnen troosten
Lm 89
In levenden lijve : een boek over lekenhuisbezoek / C.H. Lindijer. 5e dr. ; 1e dr. 1974. - ‘s-Gravenhage [etc.] : Boekencentrum [etc.],
cop. 1980. - ISBN 9023909399
Luisterende houding als grondhouding, hoe doe je dat. Nonverbale communicatie. Leeftijdsaspecten. Geloofsproblemen en
ethische vragen
Lm 91
Het einde is het einde niet / Marinus van den Berg. - Haarlem : J.H.
Gottmer, cop. 1990. - ISBN 9025723012
Het ziekbed van een jonge moeder, die kiest voor openheid over
haar ongeneeslijke ziekte: zij schept nieuwe verdieping en leert
ons met andere ogen te kijken naar leven en sterven
Lm 92
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Olga's kinderen / Thea Zoeteman-Meulstee. - Utrecht : De Banier,
cop. 2003. - ISBN 9033627892
Dit aangrijpende verhaal geeft mogelijke opstapjes tot het
bespreekbaar maken van zaken als onvrijwillige kinderloosheid,
adoptie, opvoeding, drugs, een jeugdtrauma geplaatst in het
perspectief van actief geloven.
Lm 93
Met rituelen het leven spelen / Marcel Verhelst ... [et al.]. - Kapellen
: Patmos, cop. 1988. - ISBN 9029200944
De wondere wereld van de rituelen INITIATIE, WELKOM,
DANK, VERZOENING en FEEST worden gekoppeld aan
levenservaringen die erom vragen zich in het hart van jongeren
en ouderen vast te zetten. Ontroerende en onvergetelijke
momenten in ons leven ervaar je intenser en weet je meer te
waarderen
Lm 99
Stervensbegeleiding : praktische adviezen voor hulpverleners /
H.L. van Aller ... [et al.]. - Utrecht : Wetenschappelijke uitgeverij
Bunge, cop. 1990. - ISBN 9063481268
Steun voor artsen, verpleegkundigen en andere werkers in de
gezondheidszorg, die tijdens een stervensproces geconfronteerd
worden met het erkennen van de eindigheid van het menselijk
leven en het verlenen van daarop afgestemde medische zorg
Lm 100
Pastor op de Intensive Care / Henk van Breukelen. - Nijmegen :
KSGV, cop. 1997. - ISBN 9075886020
De wijze waarop de pastor de patiënten benadert, doet meer dan
een zak pillen, zegt een arts over wat een geestelijk verzorger
voor patiënten en familie kan betekenen. Terwijl de pastor zich
waarschijnlijk net zo vaak als u met lege handen voelt staan
Lm 101
Of heb ik dat al gevraagd ..? : over dementie bij ouderen / Michaja
Langelaan [tkst] ; Liesbeth Sluiter [ftgr.] ; Yvonne Kolk [gedichten]. 16e dr. - Utrecht : Stichting Korrelatie, 1989
Een demente levensgezel of ouder betekent vaak: aanvaarden dat
iemand steeds minder degene is die je ooit kende. Het betekent:
altijd thuis zijn, continue opletten en zorgen. En opknokken tegen
vooroordelen als 'demente bejaarden zijn gek of vies, ze merken
niet dat je er bent.' Kortom heel veel geven en - zo op het oog weinig terugkrijgen
Lm 102
Kom eens even heel dicht bij me : een spastische jongen vecht zich
uit zijn isolement / Meno Dijkstra ; met een nawoord van Wieteke
van Dort. - Amsterdam : Uniepers, cop. 1985. - ISBN 90-6825-018-3
Een autobiografie van een spastisch iemand, die zich met vallen
en opstaan weet te bevrijden uit zijn isolement, waarin je als
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gehandicapte maar al te vaak belandt. Zijn strijd tegen zijn
ouders - ondanks hun inzet -, tegen artsen, therapeuten en
psychologen die hem vaker beschouwden als een medisch 'geval'
dan als een mens met gevoelens, kwetsbaarheden en .... hoop
Lm 103
Door kou bevangen : zelfdoding en nabestaanden / H. Coenen, L.
Hamelinck, W. ter Horst. - Baarn : Ambo, cop. 1990
ISBN 90-263-1091-9
Zelfdoding laat de nabestaanden in een chaos achter. De
rouwverwerking is daarom een langdurig en waarschijnlijk steeds
onafgewerkt blijvend proces. Hoe troosten wij elkaar? En wat is
de menselijke betekenis van schuldgevoelens?
Lm 104
Vanmiddag om half vier gaat mama dood... : een moeder koos
voor euthanasie / T.W. Cobussen van Ooijen. - Tilbug : The Flame,
cop. 1998. - ISBN 90-76148-02-3
De dochter beschrijft de laatste 8 maanden van het leven van haar
moeder, die na constatering van de ziekte ALS (Amyotrofische
Lateraal Sclerose) gekozen heeft haar arts om euthanasie te
verzoeken. Moeilijke dingen en mooie momenten worden op
een aansprekende manier, met fragmenten uit moeders dagboek,
beschreven
Lm 105
Toen ging het licht uit : verslag van een dementeringsproces /
A.M. Coebergh van den Braak. - Houten [etc.] : Bohn Stafleu Van
Loghum,cop. 2001. - ISBN 90-313-3461-8 geb.
Verslag van een echtgenoot, die bij het noteren van de eerste
'andere' gedragingen van zijn vrouw nog geen idee had dat dit het
begin was van een lange, zware weg voor hen beiden. De lezer
wordt intens meegenomen op de weg van dementering
Lm 107
Zwijg niet langer, Fleur / Dijkmeijer, Jolanda. - 2e dr. - Utrecht : De Banier,
2002. - ISBN 9033627558
Een meisje uit groep 8 die met het overblijven tussen de middag
door een "lieve, aardige" onderwijzer wordt betast, verzwijgt dit tot
haar 17e jaar voor anderen. Dan blijken er meer klasgenootjes
misbruikt te zijn, en komt de bal aan het rollen. Het kost haar veel
moeite haar geheim prijs te geven
Lm 108
Dat overkomt mij niet / Leguijt, Guurtje. - Kampen : Callenbach, cop. 2005
ISBN 9026613075
Een jongen gaat met een vriendje op onderzoek uit, komt een oom
van zijn vriendje tegen, die door te strooien met veel geld hun
vertrouwen wint. Zo biedt hij hen aan hem te helpen met het
inrichten van zijn nieuwe huis. En als een van de jongens op een
keer alleen in het huis bezig is, omdat zijn vriendje andere
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verplichtingen heeft, wordt de jongen in een hoek gedreven en
betast. Hij vlucht weg en verraadt zich door zijn reacties thuis. De
oom wordt opgepakt, verhoord en weer op vrije voeten gelaten in
afwachting van zijn proces. Met als gevolg dat hij zelfmoord pleegt.
Lm 110
Het sacrament van boete en verzoening / Bommer, Josef ; [vert. in het
Nederlands door M. de Leur]. - Haarlem : J.H.Gottmer, 1979. - (Het geloof
vieren). - ISBN 9025710964
Het boetesacrament wil ons vanuit het geloof in Jezus Christus
brengen tot een verzoend leven, een bestaan in vrede, in een
vredevolle wereld. Zo vervult dit sacrament in onze tijd een van de
diepste menselijke verlangens
Lm 111
Samen onderweg : dagboek voor man en vrouw / Sjoerd en Gerdien
Poorta. - 2e dr. - Kampen : Kok, cop. 2000. - ISBN 9043511382
Het huwelijk als een waagstuk: twee totaal verschillende mensen met
veelal verschillende achtergronden, wensen, behoeften, dromen en
verwachtingen, sterke en zwakke kanten stappen in hetzelfde schip. We
weten allemaal dat menige boot helaas schipbreuk lijdt bij de eerste de
beste storm. Anderen lopen flinke schade op en dobberen een beetje
doelloos rond. Gods Woord als een betrouwbaar fundament om mensen
een gelukkig(er) huwelijksleven te kunnen laten ervaren, als man en
vrouw bereid zijn tijd voor elkaar vrij te maken en zich kwetsbaar op
durven te stellen.
Lm 112
Bevrijd je verdriet : troost voor tijden van pijn en rouw / Henri Nouwen, 4e dr. - Kampen : Ten Have, cop. 2002, - ISBN 9025952976
Hoe kunnen we het leed een plaats geven zonder het te ontkennen?
Onze diepste wanhoop kunnen we voor God brengen en zo hoeven we
onze weg niet alleen te gaan. Ook in moeilijke tijden kunnen we ons
leven grondvesten in vreugde en hoop, en zo komt er ruimte voor troost
en genezing.
Lm 113
Huwelijk. - Utrecht : Dienst Communicatie aaartsbisdom Utrecht, 2007. (Pastorale handreikingen)
Het huwelijk is de laatste 20 jaar sterk veranderd. Anderevormen van
relaties zijn algemeen geaccepteerd. Toch zijn passie en opoffering
tekenen in de liefdesband en huwelijkstrouw tussen de man en de
vrouw die zich tot elkaar aangetrokken voelen. Liefde is zowel gave als
opgave. Aan de hand van vragenlijsten worden de diverse aspecten
rond een voorgenomen huwelijk voorbereid. Wat betekent God in jullie
leven, waarom kiezen jullie voor in de kerk te trouwen en hoe geven
jullie daar samen met de pastor vorm aan.
Lm 114
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Gezin. - Utrecht : Dienst Communicatie aaartsbisdom Utrecht, 2007. (Pastorale handreikingen)
In het gezin moeten alle gezinsleden zichzelf kunnen zijn, kunnen
lachen en huilen, een open gesprek kunnen voeren, geaccepteerd zijn.
Een plaats waar je je zich veilig voelt. een huis van vertrouwen, een
ruimte om te groeien in menswording. Hierin ligt een weerspiegeling
van Gods liefde voor mensen. Het geloof en geloven door te geven in
deze tijd valt voor ouders niet mee. Dit boekje wil een handreiking zijn
ter ondersteuning.
Lm 115
Ik schrijf je vast : bireven aan het kind dat je verwacht / Denise en
Timothy George. - Kampen : Kok. cop. 2008. - ISBN 9789088650413
Toen Denise George merkte dat ze zwanger was, beloten zij en haar
man het komende kind te schrijven. De korte brieven zijn herkenbaar
voor alle aanstaande ouders en grootouders. Gevoelens van blijdschap,
verwondering en zorg zijn verwoord.
Lm 116
Rouwen in de tijd : een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies
/ Marinus van den Berg. - Kampen : Ten Have, cop. 2009
ISBN 9789025960216
"Hoe lang is het nu geleden?" Een rgelmatig gehoorde vraag aan
rouwenden. Een vraag door mensen in de haasttijd, de tijd van snelle
antwoorden en oplossingen. Ook nabestaanden zelf kennen deze tijd
van vroeger. Na hun verlies zijn ze echter in een vertraagde tijd
beland. Veel gaat in een slakkengang, het is aanmodderen. Deze
verschillen leiden over en weer tot onbegrip en onzekerheid. Rouwen
vraagt om een andere tijd, gericht op beleving, minder op adviezen en
oplossingen. Een boek voor wie zelf rouwt, en voor wie rouwenden
willen steunen.
Lm 117
Sacrament van de nabijheid : Columns van Adri Verweij / Adri Verweij. Seniorenpastoraat, cop 2008 . - ISBN 9789090233772
Levensloop en levenshoop in het proces van het ouder worden; eerder
als column verschenen in de Nestor
Lm 118
Gelukkig ouder worden / Anselm Grün. - Lannoo/Ten Have, 2007
ISBN 9789059951112
De kansen en uitdagingen van het ouder-worden (aanvaarden, loslaten
en zich verzoenen) is dat wie leert met zijn grenzen om te gaan, ook
nieuwe deugden zal ontdekken zoals dankbaarheid, zachtmoedigheid of
aanvaarding.
Lm 119
Leven met de dood : woorden die kracht geven / Leo Fijen ; Madeleine
Gimpel [red.]. - 2e dr. - Baarn : Ten Have, cop. 2011
ISBN 9789025900229
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Teksten die kracht geven en troost bieden aan nabestaanden: woorden
waar vaak geen woorden zijn, houvast om verder te leven in het
niemandsland van de dood
Lm 120
Dag jongen van licht : toespraken bij het afscheid van homosexuele
mannen / Jan van Kilsdonk. - [Nijmegen] : Valkhof Pers, cop. 2012
ISBN 9789056253882
Na 1982 brak de HIV/aids-epidemie in volle hevigheid uit. De
meeste slachtoffers in Amsterdam vielen onder homoseksuele
mannen. Het lijden en de ontluistering die de ziekte met zich
meebrengt zijn groot, fysiek maar ook mentaal, omdat de gedachte
'ze hebben er toch zelf om gevraagd' gemakkelijk in sommige
mensen opkomt. Pater Jan van Kilsdonk heeft talloze mannen
bijgestaan tijdens hun ziekte en stervensproces. Van een dertigtal
mannen, vari‰rend van dokter en universitair medewerker tot
barman en business boy, heeft pater Van Kilsdonk de
afscheidsviering verzorgd, zonder de moeilijke kanten van hun
levens onbesproken te laten. In de toespraken geeft hij een kleurrijk,
soms adembenemend beeld van de Amsterdamse homo-subcultuur
in de tweede helft van de twintigste eeuw. Verhalen, waarin mensen
recht wordt gedaan en die een belangrijke impuls kunnen geven aan
het denken over homoseksualiteit, ziekte, God en geloof
Lm 121
Gebroken wit : roman / Marianne Witvliet. - 5e dr. - Zoetermeer : Moza‹ek,
cop. 2013. - ISBN 9789023994497
Vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar medische
missers; ieder op zoek naar de vraag: hoeveel is een mensenleven
waard? En hoe speelt geloven daarin een rol?
Lm 122
Geloof en je werk / Margriet Westers. - Zoetermeer : Boekencentrum, cop.
2013. - (Essentials ; Je geloof leven). - ISBN 9789023927426
Over wat werk voor een (christen)mens betekent: je bent medewerker van God. Het gaat erom dat je een baan (vindt of) hebt
waarin je God kunt eren, want zowel in het werk zoeken, het werk
doen en het uitrusten is de relatie met God wezenlijk van belang; in
allerlei Bijbelse geschiedenissen worden vragen ter verdieping
gesteld en klinkt de waarschuwing om geen slaaf van je agenda te
worden. Met leuke tips
Lm 123
Vreugde vinden / Nynke Dijkstra-Algra. - Zoetermeer : Boekencentrum. cop.
2013. - (Essentials ; je geloof leven). - ISBN 9789023927419
Over bronnen van vreugde, blijdschap als keuze en de vreugde van
God. Bijbelstudie voor vrouwen over dingen die ertoe doen. De
Essentials-serie inspireert vrouwen van nu om God te betrekken bij
elk facet van hun leven. Dat is door de geluksmomenten in je leven
intens te beleven en door je te verwonderen over voorvallen in het
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dagelijks leven en over wat je in de natuur aantreft. Geluk vind je
ook door moeite te doen deze wereld te verbeteren. Maar geluk is
vooral ook te vinden in de Bijbel en in je geloof in God als
Schepper. Met verdiepingsvragen.
Lm 124
Zoeken naar seringen : roman / Carla Stewart [tkst] ; Jetty Huisman [Vert.
uit het Engels]. - Utrecht : Voorhoeve Young, cop. 2011
ISBN 978902996354
Het leven in Graham Camp, Texas, lijkt eenvoudig en zorgeloos in
1958. Maar niet voor Sammie Tucker. Sammies hoofd zit vol
vragen over haar moeders psychische problemen en ze weet niet of
haar moeder wel van haar houdt. Als haar moeder zelfmoord pleegt,
moet Sammie kiezen wie ze haar grootste angsten toevertrouwt:
haar beste vriendin die overal een mening over heeft, de
geheimzinnige nieuwkomer uit Californi‰ of haar buurvrouw die
sterke schouders heeft om op uit te huilen.
Lm 125
Ontwaken in de hemel : een waargebeurd verhaal van gebrokenheid, de
hemel en een nieuw leven : [negen minuten in de hemel] / Crustal McVea
en Alex Tresniowski ; Martin Strengholt [Vert. uit het Engels]. - Kampen :
Kok, cop. 2013. - ISBN 9789043522281 NUR 707
Als Crystal McVea met buikklachten wordt opgenomen in het
ziekenhuis, verdwijnt opeens haar hartslag, pols en ademhaling. Het
reanimatieteam is ervan overtuigd dat ze gaat overlijden. Als ze na
negen minuten haar ogen weer opent, doet ze verslag van haar
verblijf bij God, bij de Bron van het leven. Deze ontmoeting zet
haar leven totaal op zijn kop, het neemt een totaal andere wending:
voor Chrystal McVea staat vanaf dat moment vast: God bestaat, de
hemel bestaat en dat Gods liefde voor iedereen is bestemd.
Lm 126
Nog lang en gelukkig / David en Janet Congo. - Vaassen [etc.] : Medema
[etc.], cop. 2005. - ISBN 9063534477
Reisgids voor relaties.
We genieten van de uitdaging van ons huwelijk, en ook van de pijn
en de opwinding ervan. We kunnen op onszelf leven, jawel, maar
hoeveel vriendschap, plezier en verantwoordlijkheid om te groeien
zouden we dan missen in ons leven? En hoe maakt Jezus deel
hiervan uit voor gelovige echtparen?
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