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Bezoekadressen

Colofon:
Uitgave:
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Hoofdzichtlocatie:
Carolushuis 
Swalmerstraat 100
6041 CZ  Roermond
T:  0475 - 386 825
E:  carolushuis@bisdom-roermond.nl
W: www.carolushuis.nl

Bezoekadres Hoofdzichtlocatie:
Bisdomgebouwen
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond

Openingstijden winkel: 
dinsdagmorgen     
van 09.00 uur tot 13.00 uur
woensdagmorgen 
van 09.00 uur tot 13.00 uur
Of op gemaakte afspraak telefonisch te 
bereiken tijdens kantooruren.

Bezoekadressen dependances 
(andere zicht- en verkooplocaties):

Venray:
Leunseweg 5
5802 CE  Venray
T:  0478 - 580 202
E:  gerdawimkleuskens@hotmail.com

Openingstijden:
ma - do - vr: 09.30 – 10.30 uur
di - wo:  09.30 – 12.00 uur
    

Roermond:
Bezoekerscentrum
Sint-Christoffelkathedraal
Grote Kerkstraat 29-a
6041 CR  Roermond
E:  christoforus@gmail.com

Openingstijden: 
dagelijks van  14.00 – 17.00 uur

Sittard:
Oude Markt 20
6131 EN  Sittard
T:  046 - 45 15 141
E:  anneweekers@hetnet.nl

Openingstijden: 
di t/m vrij van 10.00 – 12.00 uur

Houthem-Sint Gerlach:
Onderste straat 1
6301 KM  Houthem-Sint Gerlach
T:  043 - 60 80 088
E:  jvmpluymaekers@gmail.com

Openingstijden: 
Dagelijks van 10.00 – 16.00 uur

Maastricht:
Congregatie van het Oratorium
Rechtstraat 5a
6221 EE  Maastricht
T:  043 - 32 53 483
E:  geraldovasconcelos@hotmail.com

Openingstijden: 
ma t/m za: 14.00 – 17.00 uur
                

Kerkrade:
Receptie Abdij Rolduc
Heyendallaan 82 
6464 EP  Kerkrade
T:  045 - 54 66 999
E:  receptie@rolduc.com

Openingstijden: 
Dagelijks van  10.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 25-, 26- & 31-12 en 01-01)

Geachte relatie, 
indien u de Carolushuis 
catalogus komend jaar niet 
meer wilt ontvangen gaarne 
dit schriftelijk per post of 
e-mail aan ons bevestigen.
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AANBIDDING DER HERDERS
Kerstkaarten set van 5 stuks
dubbel & envelop
(Zolang de voorraad strekt)

Prijs:    € 5,00
Bestelnr.  3790

Afmeting dubbele kaart: 17 x 12 cm.
Tekst: geen.

GEBOORTE VAN CHRISTUS
Kerstkaarten set van 5 stuks
dubbel & envelop
(Zolang de voorraad strekt)

Prijs:    € 5,00
Bestelnr.  3090

Afmeting dubbele kaart: 17 x 12 cm.
Tekst: geen.

Kerstmis

AANBIDING DER KONINGEN
Kerstkaarten set van 5 stuks
dubbel & envelop
(Zolang de voorraad strekt)

Prijs:    € 5,00
Bestelnr.  3432

Afmeting dubbele kaart: 17 x 12 cm.
Tekst: geen.

DRIEKONINGEN
Enkele Kerstpostkaarten 
set van 25 stuks (= 1 afbeelding) 
(Zolang de voorraad strekt)

Prijs:    € 5,00 per set
Bestelnr.  1105-E

Afmeting enkele kaart: 15 x 10 cm.

KERSTDRIELUIK BETHLEHEM
Hout & full colour

Prijs:    € 7,50
Bestelnr.  3738
Afmetingen:  13 x 9 cm.

KERSTDRIELUIK 
GEBOORTE CHRISTUS
Hout & full colour 

Prijs:    € 7,50
Bestelnr.  3739
Afmetingen:  13 x 9 cm.

DE KERSTSTAL
Prijs:  Van € 2,50 
  voor € 0,50 per stuk
  Vanaf 50 stuks 
  voor € 0,40 per stuk
Bestelnr.  1054

Zoektocht naar de 
oorsprong van het Kerstfeest.
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Voorletter                M / V

Achternaam

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Email

Carolushuis
Swalmerstraat 100, 6041 CZ ROERMOND. E. carolushuis@bisdom-roermond.nl
Openingstijden Carolushuis: di - wo 09.00 - 13.00 uur. Of op gemaakte afspraak. Telefonisch te bereiken tijdens 
kantooruren (ma t/m do). Openingstijden dependances: zie blz. 2.

Aantal  Bestelnr.  Artikel      Prijs

Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief porto en verzendkosten.

Bestellen
Deze bestelbon in een voldoende gefrankeerd gesloten envelop op te sturen aan:
Carolushuis, Swalmerstraat 100, 6041 CZ ROERMOND.

Bestelbon
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GOEDE HERDER MET DE H. GEEST
Muur- of borstkruis 

Prijs: € 4,00
Bestelnr.  3638

Dit zware muurkruis of borstkruis 
heeft bovenaan een oogje waarmee 
het aan de muur kan worden 
bevestigd. Het kruisje is excl. oog 
7 cm. hoog en 4,8 cm. breed.

GEBEDSKAARTJE MET MEDAILLE 
Paus Franciscus

Prijs:      € 3,50
Bestelnr.  3437
Afmetingen:  8,2 x 5,2 cm. 

Alleen verkrijgbaar via het 
Carolushuis van het Bisdom 
Roermond.

Religieuze cadeau artikelen

SLEUTELHANGER
Paus Franciscus

Prijs:      € 4,50
Bestelnr.  3436

Afmetingen afbeelding 
sleutelhanger: 4 cm. hoog en 
diameter is 3 cm. (excl. kettinkje) 
Alleen verkrijgbaar via het 
Carolushuis van het Bisdom 
Roermond.

14 ENGELTJES 
houten kruisje

Prijs:      € 10,75
Bestelnr.  0773
Afmetingen:  21 X 10 cm.

14 Engeltjes 
‘s Avonds voor ik slapen ga. 
volgen mij 14 engeltjes na. 
Twee aan mijn hoofdeind. 
Twee aan mijn voeteneind. 
Twee aan mijn rechterzij. 
Twee aan mijn linkerzij. 
Twee die me dekken. 
Twee die me wekken. 
Twee die me wijzen. 
naar hemelse paradijzen. 
Amen.

SLEUTELHANGER
H. Christoffel

Prijs:      € 3,50
Bestelnr.  8027

Afmetingen afbeelding 
sleutelhanger: 3,2 cm. hoog en 
diameter is 3 cm. (excl. kettinkje) 
Messing met laagje zilver erom heen.
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CD – MARIALIEDEREN 
Volume 1

Prijs:      € 7,50
Bestelnr.  3516

12 Liederen o.a. Wij groeten U, o 
Koningin, Salvé Regina, Gebenedijd 
zijt Gij & Avé Maria (Schubert)
  

CD – MARIALIEDEREN 
Volume 2

Prijs:      € 7,50
Bestelnr.  3517

1.   O reinste der schepselen 
  (o Sterre der Zee)
2.   God groet U zuiv’re bloeme
3.   Regina coeli
4.   Te Lourdes op de bergen
5.   Maria te Minnen
6.   Avé Maris Stella
7.   Wees gegroet o Sterre
8.   God groet U, Koninginne                                  
9.   Magnificat
10.   Ik groet U vol genade
11.  Alma redemptoris Mater
12.  Avé Maria (Bach/Gounod)

ZILVEREN MET BLAUW EMAILLEN 
H. MAAGD MARIA HANGERTJE

Prijs:          € 4,50
Bestelnr.  1648

ROZENKRANS – WIT (IN DOOSJE)

Prijs:      €  4,60
Bestelnr.  1620

Complete rozenkrans met normale 
afmetingen voor alle leeftijden.

ROZENKRANS – LICHTBLAUW 
(IN DOOSJE)

Prijs:      €  4,60
Bestelnr.  1668

Complete rozenkrans met normale 
afmetingen voor alle leeftijden.

MARIA DIE DE KNOPEN ONTWART

Prijs:          € 2,00
Bestelnr.  3818

3 Vitaminen voor de ziel, aangereikt 
door paus Franciscus. Paul Verbeek 
schreef dit inspiratieboekje.  De 
eerste is zijn grote devotie tot Maria 
die de knopen ontwart. De slapende 
Sint Jozef kan ervoor zorgen dat 
we van slapeloze nachten verlost 
worden. Het pauskruis met de 
Goede Herder is een appèl en 
opdracht. Deze 3 devoties doen 
hem spiritueel goed en mogen ze 
dus ook ons inspireren. We mogen 
niemand verloren laten gaan. 
Ondanks zoveel tegenwerking en 
tegenkrachten gaat onze paus ons 
hierin voor. 
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FULL COLOUR KRUISJE
Kindje Jezus, H. Hostie & 2 duifjes

Prijs: € 4,50
Bestelnr. 1931

Dit gekleurde 12 x 10 cm. kruisje 
kan opgehangen worden of met 
standaardje neergezet worden.

(kan ook bij Geboorte, H. Doopsel of 
H. Vormsel cadeau gedaan worden)

THE MOST BEAUTIFUL STORY IN 
THE WORLD
Armband 
Voor dames van alle leeftijden!

Prijs:      € 4,95
Bestelnr.  3534
Afmetingen: diameter ca. 5 cm.

1e H. Communie Bijbels, H. Eucharistie & overig

Het verhaal van Jezus uitgebeeld in 
een armband
Ster
Jezus werd geboren in Bethlehem, 
de ster toonde de weg naar de 
kribbe
Drie gekleurde kralen
De drie wijzen kwamen uit het 
oosten
In het zilveren trommeltje
Ze brachten wierook, goud en mirre 
mee.
Houten kraaltje
Jezus groeide op als zoon van een 
timmerman
Het visje
Hij was een visser van mensen
12 ringetjes
Hij had twaalf leerlingen 
Witte kraal
Hij was het Licht van de wereld
Zwarte blokje
Hij verdreef de duisternis van de 
zonde
Het kruisje
Dat deed Hij door te sterven aan het 
kruis
Rode kraal
Daar vergoot Hij zijn Bloed 
Doorzichtige kraal
Zo zijn wij gereinigd
Hemels blauwe kraal
Hij steeg op ten hemel
Drie gelijke kralen
Hij is met de Vader en de H. Geest: 
één God in drie personen 
De duif
Hij stortte de heilige Geest uit over 
de kerk met Pinksteren
Hartje
En dit alles heeft Hij gedaan uit 
liefde voor ons

THE BEAUTIFUL STORY OF THE 
LIFE OF THE HOLY VIRGIN MARY
Armband 
Voor dames van alle leeftijden!

Prijs:      € 4,95
Bestelnr.  3740
Afmetingen: diameter ca. 5 cm.

Het verhaal van de Heilige Maagd 
Maria uitgebeeld in een armband.

Engel
Een engel verscheen met de 
aankondiging van de geboorte van 
een dochter
Blauwe en roze kraal
Het oudere echtpaar Anna en 
Joachim zouden haar ouders 
worden
Blauwe met 3 bloemen kraal
Ze noemden haar Maria, wat 
betekent: ‘Bemind door God’ 
3 turquoise kraaltjes
Maria’s kinderjaren waren als een 
prachtige rozentuin vol deugden, 
vriendelijkheid en heiligheid
Roze roos
Toen Maria 14 jaar was 
Blauwe roos
werd ze ten huwelijk gegeven aan 
Jozef, een timmerman uit Nazareth
Bel
De engel Gabriël brengt Maria de 
Blijde Boodschap,
Hand
dat ze Moeder zal worden van de 
Zoon van God; Jezus
Houten kraal
Maria beviel van haar Zoon in 
een koude en armmoedige stal in 
Bethlehem
Lila kraal
Maria verkrijgt het eerste wonder 
van Jezus; water in wijn veranderen 
op de bruiloft te Kana
Kruisje
Maria stond gekweld aan de voet 
van het kruis waaraan haar Zoon 
was gekruisigd en gestorven
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4 gekleurde kralen
Maria leefde in armoede, hard 
werken, tederheid en toewijding 
12 ringetjes
Na Jezus’ Hemelvaart was Maria met 
de 12 apostelen 
De duif
verzameld in Gebed wachtend op 
de Heilige Geest met Pinksteren
Donkerblauwe kraal
Maria werd ten Hemel opgenomen 
met lichaam en ziel 
3 parel kralen
waar Zij tot Koningin door de H. 
Drie-eenheid werd gekroond 

ARMBANDROZENKRANS SPIRAAL 
BLAUW 
Wonderdadige Medaille en kruisje 
met corpus
Voor dames van alle leeftijden!

Prijs:     € 4,95
Bestelnr.  3650
Afmetingen  diameter 5 cm.

ARMBANDROZENKRANS SPIRAAL 
WIT
Wonderdadige Medaille en kruisje 
met corpus
Voor dames van alle leeftijden!

Prijs:     € 4,95
Bestelnr.  3651
Afmetingen: diameter 5 cm.

ARMBANDROZENKRANS SPIRAAL 
ROZE ROOSJES
Wonderdadige Medaille en kruisje 
met corpus
Voor dames van alle leeftijden!

Prijs:     € 4,95
Bestelnr.  3652
Afmetingen: diameter 5 cm.

1E H. COMMUNIE PROJECT – IK 
BEN BIJ JE
Bijeenkomsten ter voorbereiding op 
je eerste Heilige Communie

Auteur:  Susan Baltussen
Illustrator:  Els van Egeraat
Begeleidersboek
Bestelnr.   3639
Prijs:      € 20,95
Werkboek
Bestelnr.   3640 
Prijs:      € 14,95

Op weg naar je eerste heilige 
Communie leer je veel over Jezus, 
zijn woorden, zijn leven, zijn dood 
en verrijzenis. Je leert waarom je 
op Jezus kunt vertrouwen. Ik ben 
bij je’, heeft Hij ons beloofd. En je 

ontdekt waarom het fi jn is om bij 
Hem te horen in de Communie. (10 
bijeenkomsten: 8 voor en 2 na de 
eerste heilige Communie). Gratis 
extra’s bi je werkboek: Invulkaartjes: 
Na elke bijeenkomst kun je er één 
invullen, afscheuren en in de kaft 
plakken. Vriendenboekje: Hierin 
kunnen de andere communicanten 
iets opschrijven. Vierwijzer: 
Stapsgewijze uitleg over wat er 
gebeurt tijdens de H. Eucharistie.

Zie ook categorie Geboorte en H. 
Doopsel voor het prachtige aanbie-
dingsboek: Uitgenodigd voor het 
feest - Kinderen voorbereiden op hun 
Doop & volop kindercatechese idee-
en na de 1e H. Communie -> Prijs: 
Nu van € 20,00 voor slechts € 11,95!

1E H. COMMUNIE KRUISJE – MEISJE
Full colour – 8 cm.

Prijs:      € 3,50
Bestelnr.  3543

1E H. COMMUNIE KRUISJE – JONGEN
Full colour – 8 cm.

Prijs:     € 3,50
Bestelnr.  3544
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MIJN EIGEN GEBEDENBOEKJE 

Prijs:     € 2,50
Bestelnr.  3674

Dit boekje bevat zowel traditionele 
gebeden (zowel in de Nederlandse 
als in de Vlaamse versie) als 
eigen gebedsteksten. Het boekje 
bevat teksten voor morgen- 
en avondgebeden, gebeden 
bij de maaltijd, gebeden tot 
Maria, gebeden bij bijzondere 
gelegenheden, enz. Er is ook ruimte 
om eigen gebeden toe te voegen. 
Korte catechetische verklaringen 
helpen kinderen om te groeien tot 
een persoonlijk gebedsleven. 
Surf ook eens voor het 
Kinderen Bidden Voor Kinderen 
evenement op de gelijknamige 
landelijke website www.
kinderenbiddenvoorkinderen.nl met 
o.a. communicanten bidden voor 
communicanten.

MIJN EERSTE BIJBEL

Prijs:     € 10,00   
Bestelnr. 2500
Aantal pagina’s:  384

Gebonden editie met gouden lint.
De prachtige illustraties en de 
eenvoudige maar levendige 
vertelstijl laten jonge kinderen op 
een innemende manier kennis 
maken met de Bijbel. Deze 
kinderbijbel is zeer geschikt als 
cadeau ter gelegenheid van de 1e H. 
Communie

DE SPEUR BIJBEL

Prijs:  Van € 18,00 
  voor nu slechts € 9,95!
Bestelnr.  3126
Auteur:  Leena Lane

Speuren naar belevenissen en 
verhalen van Jezus. Het is genieten 
om zo met de Bijbel om te gaan. Je 
leert Noach kennen, die een grote 
boot bouwde. En Mozes die zijn 
volk naar een nieuw land leidde. Je 
maakt kennis met de vrienden van 
Jezus. En je ziet wat voor bijzondere 
dingen Hij deed. De verhalen, 
gebeden, puzzels en activiteiten 
maken de Speur Bijbel boeiend tot 
op de laatste bladzijde.

SCHAPENKONING - SPEL

Prijs:     € 29,90          
Bestelnr.  3786

Leeftijd: 8+
Aantal spelers: 2-6

Schapenkoning is ons eerste 
originele spel. Het doel is 
simpel: zoveel mogelijk schapen 
verzamelen. Maar de weg 
daarnaartoe leidt langs ravijnen, 
verleidelijke andere herders en 
talloze feesten waar een maaltijd 
voor geleverd moet worden. Zelf 
kun je schapen kopen (mits je 
zilverstukken hebt, natuurlijk), of 
het geluk hebben ze van je buren 
te ontvangen. Alles uit het spel is 
gebaseerd op Bijbelse teksten en 
verhalen. Hoewel die verhalen niet 
genoemd worden, zullen spelers 
met een christelijke achtergrond 
ze wel kunnen herkennen. Hoe 
het spel ook afloopt, hilariteit en 
speelplezier zijn gegarandeerd, 
evenals een nieuwe bewondering 
voor het herderschap.

STRIPVERHAAL – JEZUS MESSIAS IN 
LIMBURGSE DIALEKTE
’t Meist vertelde verhoal

Auteur:    Willem de Vink
Vertaling: Veldeke
Uitgave:  Diocesane Pastorale 
  Dienst
Prijs:      € 4,95
Bestelnr.  2711
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‘Jezus Messias’ is een heel bijzonder 
verhaal. Want het is een verhaal 
zonder einde. Jezus overwon de 
dood. Hij leeft, en daarom komt er 
aan de getuigenissen van mensen 
die Hem hebben leren kennen 
geen einde. Zij spreken over Hem, 
schrijven over Hem, of beelden Zijn 
verhaal uit. Zoals in dit stripboek. 
De inhoud van dit verhaal is 
ontleend aan de vier evangeliën 
uit de Bijbel. De tekeningen zijn zo 
gemaakt dat ze in allerlei landen en 
culturen mensen aanspreken. 
(Mooi en betaalbaar Communiecadeau 
voor Limburgse communicanten.)

KLEINE VOETEN OP GROTE WEGEN
Warme avondmomenten met je 
kind

Auteur:  Johan van der Vloet
Prijs :    € 15,00
Bestelnr. 0664

Elke mama en papa wil dat haar 
of zijn kind zich geborgen en 
veilig voelt. Dat het de wereld een 
beetje durft te verkennen en later 
nog veel meer. Je helpt je kind 
een heel eind vooruit in het leven 
als je het religieus vertrouwen 
kunt meegeven - zelfs als je niet 
gelovig bent. Die basis biedt je 
kind een sterke bodem van veilige 
hechting en veerkracht. Dit boek 
wil daarbij helpen met strips, 
prachtige verhalen en een gebedje. 
In combinatie met het magazine 

‘Verbonden’ (bestel nr. 3472) is 
dit ideaal materiaal voor o.a. de 
ouderavonden in voorbereiding op 
de Eerste Heilige Communie. 

MIJN EERSTE KERKBOEKJE
Een misboekje voor kinderen 
van 0 tot 7 jaar

Vertaling:  Bisdom Roermond
Prijs:      €  4,50 
  vanaf 10 stuks en meer 
  is de prijs € 3,50
  vanaf 25 stuks en meer 
  is de prijs € 2,95
Bestelnr. 2293

Dit misboekje in handig zakformaat 
is bedoeld als een eerste 
kennismaking voor jonge kinderen 
met kerk en liturgie. In het boekje 
staan voornamelijk plaatjes met 
heel eenvoudige teksten. Het is een 
vertaling van een oorspronkelijke 
Duitstalige uitgave. 

IK VIER DE H. MIS MEE

Imprimatur:  Mgr. dr. E. de Jong
Prijs:        € 9,95
Bestelnr.  3406

Een misboekje voor kinderen vanaf 
6 jaar, waarin de grote momenten 
van de H. Eucharistieviering stap voor 
stap worden uitgelegd met prachtige 
illustraties en het nieuwe Onze Vader. 
Leg achter in de kerk leen boekjes 
neer voor uw kleine bezoekers, of 
bied ze aan gezinnen aan. 
Ook per 10 exemplaren te bestellen 
met aantrekkelijke korting van 
€ 99,50 voor slechts € 85,50!

JEZUS KAN NIET VOETBALLEN
Alweer de 4e druk!

Voormalig voetballer Mark van Bommel 
en oud PSV-voorzitter Harry van Raaij 
hebben het voorwoord geschreven

Auteur:  Mgr. Rob Mutsaerts
Prijs:  € 10,00
Bestelnr. 3384

‘Ik ben gekomen, 
opdat zij leven zouden bezitten, 
en wel in overvloed.’ 

(Joh. 10, 10b)
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De onbevangenheid die eigen 
is aan kinderen is vaak een 
betere aanzet tot geloof dan het 
scherpzinnigste boek van de 
geleerde professor. Kinderen 
verwonderen zich nog en hebben 
een fijn aanvoelingsvermogen. De 
verhalen in dit boek zijn alledaags 
en de personages zou je zo op 
straat tegen kunnen komen. Telkens 
is er een link met een Bijbelverhaal. 
Als er iets is dat Jezus duidelijk heeft 
willen maken, dan is het wel dat 
God van mensen houdt, toen en nu! 

COMMUNIEWENSEN - ALBUM
(Zolang de voorraad strekt!)

Auteur:    Ariadne Henstra
Prijs:  Nu van € 15,00 
  voor slechts € 7,50!
Bestelnr.  3108

Een cadeau voor iedereen die 
voor het eerst de H. Communie 
ontvangt. Persoonlijke en dierbare 

herinneringen aan een zeer speciale 
dag in je leven. De familie en 
vrienden die op die dag aanwezig 
zijn, kunnen in dit boek hun liefste, 
beste en mooiste wensen voor het 
kind opschrijven. Met ruimte voor 
meer dan 50 foto’s van dierbaren 
plus ruimte voor het kind zelf om de 
belevenissen op te schrijven.

MISDIENAARGIDS
Jouw gids bij het mis dienen

Alweer de 3e druk!

Uitgave:  Dienst Liturgie & 
  Kerkmuziek
Prijs:  € 11,75
Bestelnr.  2712

Misdienaar opgelet! 
Speciaal voor jou is er een 
kleurrijke misdienaargids 
gemaakt. Deze kan je op een 
leuke, plezierige wijze helpen bij 
je belangrijke taak als misdienaar. 
Maar het boekje kan ook een 
heel goede steun zijn voor je 
begeleiders. In de gids wordt 
uitgelegd hoe de Heilige Mis in 
elkaar zit en wat daarin precies 
de taken zijn van de misdienaar. 
Ook geeft de gids uitleg over het 
ontstaan van de Kerk, wordt het 
liturgische jaar toegelicht, staan 
enkele toepasselijke heiligenlevens 
beschreven en bevat ze enkele 
gebeden. 

En wat heel bijzonder is: “Er 
staan veel leuke en spannende 
opdrachten in die je mag maken.” 

VERHEF JE HART
Paus Franciscus over de 
H. Eucharistie

Prijs:  € 11,00
Bestelnr.   3819
Auteur:      Samuel Goyvaerts

Als geen ander beheerst paus 
Franciscus de kunst van het juiste 
evenwicht. Met zijn ene been stevig 
in de traditie, met zijn andere in de 
huidige cultuur. In zijn catecheses 
over de H. Eucharistie is dat niet 
anders. Stap voor stap verkent hij 
de verschillende onderdelen van de 
H. Eucharistieviering maar gaat ook 
in op hun betekenis voor vandaag. 
De auteur voorziet bij elk hoofdstuk 
enkele vragen en een methodiek 
om er in de groep dieper op in te 
gaan. Deze uitgave leent zich prima 
voor een ouderavond met ouders 
van eerste communicanten of voor 
de vorming van misdienaars.
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HET LICHT OP ONS PAD – JAAR 1 T/M 3 
  
Auteurs:  Diverse

Prijs:        Handleidingen € 20,95 per stuk
  Werkboek  € 12,95 per stuk

De methode slaat een brug tussen parochie, gezin en 
school, is eigentijds en aantrekkelijk, betaalbaar en 
gebruiksvriendelijk. 
De methode kent een didactische aanpak, aangepast 
aan leeftijd en beginsituatie. Hoewel de methode 
echt catechetisch is, is ze ook te gebruiken op scholen 
voor primair en secundair onderwijs in het vakgebied 
godsdienst/levensbeschouwing waar een meer 
objectiverende leermethode gegeven kan worden. 
Centraal staat het Bijbel verhaal met een variërende 
verwerkingsopdracht. 
Het hele project is ontwikkeld onder eindverant-
woording van hulpbisschop Everard de Jong. De 
hoofdredactie ligt bij dhr. John Marx en wordt met 
een eigen website: www.hetlichtoponspad.com 
ondersteund.

Jaar 1: bestelnummers 3340 t/m 3349 
  
Jaar 2: bestelnummers 3451 t/m 3460 

Jaar 3: bestelnummers 3462 t/m 3471

Catechese

GOD SPREEKT IN DE STILTE VAN 
HET HART

Prijs:  € 12,00
Bestelnr. 3804
Auteur:  Emilio Grasso pr.

Geloof ontstaat uit het luisteren 
naar de Heer. Als wij niet luisteren, 
is het onmogelijk naar Zijn wil te 
handelen. Als dit fundamentele 
aspect van het geloof ontbreekt, 
vormen wij in onze geest het beeld 
van een God die niets anders is dan 
een projectie van onze verlangens. 
In dit boek onderstreept de auteur 

Evangelisatie

het thema van het luisteren als een 
wezenlijk element om het geloof te 
beleven. “Een mens die christen wil 
zijn - schrijft de auteur - moet niets 
anders doen dan zich te wijden 
aan het luisteren. Luisteren is in 
deze zin al geloven. Wanneer een 
mens eenmaal ervan overtuigd 
is dat hij niets van zichzelf heeft, 
maar dat alles van God komt, voelt 
hij dat dit het enige is dat God van 
hem vraagt: naar Hem te luisteren. 
(andere titels van deze auteur o.a.: 
Maria, dochter, moeder en bruid 
van het Woord, van Offer naar feest 
– ook bij ons te bestellen).
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GELOVEN OP DE TAST – ANSELM 
GRÜN & TOMAS HALIK
Als geloof en ongeloof elkaar 
ontmoeten

Prijs: € 20,99
Bestelnr. 3801

Atheïsme, twijfel en scepticisme 
vormen ons dagelijks leven. Ook 
gelovigen kennen het gevoel van 
afstand tot God. Waar komt dit 
gevoel vandaan? En hoe worden 
twijfelende gelovigen zoekers van 
God? Heilzame onrust hoort bij een 
spiritualiteit die zich wapent tegen 
stilstand en fundamentalisme. In dit 
boek gaan Anselm Grün en Thomás 
Halík, twee van de bekendste 
religieuze schrijvers van onze tijd, 
in op de waarde van zoeken en de 
ervaring van de afwezigheid van 
God voor ons geloof van vandaag.

ALS GOD RENOVEERT
De parochie van onderhoud naar 
bloei

Prijs: € 25,00
Bestelnr. 3784
Auteur: Fr. James Mallon

Dit is een boek dat iedere kerk 
kan helpen bij de opbouw van de 
geloofsgemeenschap. Nooit eerder 
was er zo’n urgentie voor kerken 
om na te denken over de toekomst 
en te investeren in geloofsopbouw. 
Dit boek is eerst verschenen in het 
Engels en blijkt een standaardwerk 
op andere plekken in de wereld. 

Alpha Centrum Nederland en 
Parochie Spiritualiteit juichen 
dit boek toe als hét modelboek 
voor de komende tien jaar. Voor 
iedere geloofsgemeenschap die 
wil investeren in de toekomst, 
voor iedere kerk die een toekomst 
met Christus voor zich ziet, voor 
iedere christen om geloof en kerk 
te verinnerlijken. Een internationale 
aanrader voor kerken en 
geloofsgemeenschappen.
Wereldwijd hét standaardwerk in 
geloofsopbouw

REBUILT
Samen bouwen aan een vitale 
parochiegemeenschap

Prijs:  € 17,95
Bestelnr. 3780
Auteur:  Michael White pr.

Is het mogelijk in deze tijd? Een 
bloeiende, katholieke parochie, 
waar mensen van alle leeftijden 
en achtergronden graag komen? 

Of heeft u de hoop verloren 
dat dit mogelijk zou zijn? Dit 
boek van pastoor Michael White 
en zijn pastoraal medewerker 
Tom Corcoran, werkzaam in de 
Geboortekerk, Baltimore (VS), 
laat zien dat het kan. De auteurs 
hebben geprobeerd om hun 
parochianen mee te nemen in een 
cultuuromslag, van consumeren 
naar leren en evangeliseren. Zij 
willen de niet-kerk betrokken 
mensen in hun wijk centraal stellen. 
De centrale visie is: Christus, met 
het Evangelie, is er voor iedereen. 
White en Corcoran beschrijven met 
humor hoe zij hun parochianen voor 
deze visie hebben gemobiliseerd 
en met hen de parochie hebben 
‘herbouwd’ (Rebuilt). Soms door af 
te breken en bij nul te beginnen, 
soms door het goede dat er was 
uit te breiden. In dit verslag geven 
zij heel concrete aanwijzingen voor 
parochievernieuwing. Ze zijn daarbij 
ook heel eerlijk over wat wel en 
niet gelukt is en met welke zaken ze 
(nog) worstelen. Hopelijk inspireert 
Rebuilt ook gelovigen en parochies 
in het Nederlandse taalgebied tot 
het gesprek over ‘kerk-zijn nu’ en 
tot concrete stappen op weg naar 
levende parochiegemeenschappen.

CHRISTENEN IN DE SAMENLEVING
Inleiding op de sociale leer van de 
Kerk

Prijs:  € 19,50
Bestelnr. 3796
Auteur: Domènec Melé

Christenen in de samenleving 
biedt de lezer een helder overzicht 
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van wat wel wordt genoemd ‘de 
grootste verborgen schat van de 
Kerk’: haar sociale leer. De sociale 
leer van de Kerk wil vanuit de 
katholieke mensvisie bijdragen aan 
‘het algemeen welzijn’, en heeft zich 
systematisch ontwikkeld vanaf het 
eind van de 19de eeuw. Ze heeft 
betrekking op alle onderdelen van 
het maatschappelijke leven: politiek 
en democratie, het gezin, economie 
en arbeid, de ontwikkeling van 
de volken, de vrede, de zorg voor 
het milieu, enzovoort. In dit boek 
behandelt de auteur het sociale 
denken van de moderne pausen - 
waarvan Leo XIII de eerste is - en 
van het Tweede Vaticaans Concilie. 
Naast bovengenoemde thema’s 
komen aan de orde: de belangrijkste 
beginselen (het personalistische 
principe, het algemeen welzijn, 
solidariteit, subsidiariteit, gezag, 
participatie en de universele 
bestemming van alle goederen), 
alsmede criteria voor het maken 
van onderscheid, en richtlijnen tot 
handelen. Met haar sociale leer richt 
de katholieke Kerk zich in eerste 
instantie tot de katholieke gelovigen 
en spoort hen aan om bij alles wat 
ze ondernemen bewust te leven 
overeenkomstig hun geloof. Tegelijk 
nodigt de Kerk alle mensen van 
goede wil uit van deze leer kennis te 
nemen, want deze wil een mensvisie 
bieden die een verrijking is voor het 
maatschappelijke leven.

VIS-JE OF NIET? – SPEL
Scherpzinnige teksten voor 
uitdagende gesprekken

Prijs: € 19,99
Bestelnr. 3785

Na meer dan tien jaar ‘Kaarten 
op tafel’ te hebben gespeeld, 
kunnen we nu met Vis-je of niet? 
het gesprek aangaan. Aan de 
hand van welbekende (en minder 
bekende) Visje-teksten en een 
achtzijdige dobbelsteen ontrollen 
zich gesprekken over het persoonlijk 
geloof van de spelers, hun visie 
op Jezus, op evolutie, en op de 
toekomst. Ook wordt de creativiteit 
van spelers op de proef gesteld, 
wat een welkom scheutje humor en 
verlichting in het spel brengen. 
Dit spel is ideaal om in verschillende 
samenstellingen te spelen:
• met vrienden 
• met nieuwe kennissen
• met tieners
• op catechisatie
• met de huiskring
• met het gezin

3 MC
2DVD – 3 minuten Catechese

Prijs: € 7,50
Bestelnr. 3789
Auteur: Johannes Schwarz pr.

3 MINUTEN CATECHESE
70 tekenfilmpjes (+ 2 extra) van  ± 
3 minuten. Duidelijk, eigentijds en 
humoristisch. Heel het katholiek 
geloof wordt uitgelegd.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS 
Thomas a Kempis

Prijs: € 20,00
Bestelnr.  0428

Het boek ‘De navolging van Christus’ 
van de middeleeuwse monnik 
Thomas a Kempis is door christenen 
van alle plaatsen als lijfboek omarmd. 
Dit boek van Bijbelse, oudchristelijke 
en middeleeuwse wijsheid is in 
duizenden uitgaven gedrukt en in 
allerlei talen vertaald. Al meer dan 
vijf eeuwen lang heeft het de weg 
naar miljoenen lezers gevonden, die 
de vele honderden raadgevingen 
vaak levenslang hebben herlezen 
en overwogen. Het boek was 
enkele jaren niet meer leverbaar en 
verschijnt nu in een nieuwe vertaling 
van Jacques Koekkoek. 

MENEER, HOE KOMT HET DAT U 
ALTIJD ZO GELUKKIG BENT?

Prijs: € 12,50
Bestelnr.  3765
Auteur:  Peter Verbeiren
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“Meneer, hoe komt het dat u 
altijd zo gelukkig bent?” is de 
nachtelijke vraag die een Vlaamse 
godsdienstleerkracht kreeg van 
enkele studenten. In plaats van 
meteen te antwoorden is hij samen 
met hen op zoek gegaan naar 
wat mensen duurzaam gelukkig 
maakt. Met dit boek brengen ze 
een positieve getuigenis, met 
verrassende verwijzingen naar films, 
muziek en verhalen, die een bron 
van inspiratie kunnen zijn in ieders 
eigen weg doorheen het leven.

Reacties
De moeite waard. Super vlot. Heel 
wat kansen tot gesprek ontdekt.

(Ann)
Meneer, er zit iets magisch 
verborgen in uw boek. Ongelofelijk 
veel kracht en hoop.

(Ella)
Sommige persoonlijke stukken 
hebben me echt geraakt. Ook het 
Taizéverhaal was erg boeiende, 
doorleefde lectuur.

(Willem)
Ik zoek nu zelf mijn eigen weg van 
geluk. En ik ben dankbaar voor 
de inzichten die het me gegeven 
heeft. De batterijen zijn ook weer 
bijgevuld.

(Heleen)

IK ZAL LEVEN – HENRY ORENSTEIN
Hoe ik als Poolse Jood de Holocaust 
overleefde

Prijs: € 19,95
Bestelnr.  3811

Henry Orenstein groeit op in een 
Joods gezin in het stadje Hrubieszów 
in Polen. Als op 1 september 1939 
de Duitsers Polen binnenvallen is 
hij 16 jaar oud. Een aantal jaren 
weten Henry en de andere leden 
van het gezin uit de greep van de 
nazi’s te blijven door te vluchten 
en onder te duiken. Op 28 oktober 
1942 is vluchten niet langer 
mogelijk. Henry’s ouders worden 
korte tijd later gedood en Henry 
en zijn broers en zus belanden in 
het concentratiekamp Budzy’n. De 
geruchten over de oorlog die het 
kamp binnensijpelen zijn hoopvol, 
tegelijkertijd is hun leven iedere 
minuut van elke dag in gevaar. Ze 
balanceren voortdurend tussen hoop 
en vrees. In januari 1944 wordt in het 
kamp aangekondigd dat er Joodse 
wetenschappers, scheikundigen 
en wiskundigen worden gezocht 
voor een zogenaamd Chemiker 
Kommando. Henry meldt zichzelf, zijn 
broers, zus en enkele bekenden aan. 
Een vlaag van verstandsverbijstering? 
Of een briljante ingeving? Ik zal 
leven is een waargebeurd verhaal, 
dat heel gedetailleerd laat zien in 
welke nachtmerrie Poolse Joden 
terechtkwamen toen de oorlog 
begon. De auteur zet zijn persoonlijke 
verhaal af tegen het grote decor 
van het door de oorlog verscheurde 
Europa. Daarmee geeft hij de lezer 
een beter perspectief op zowel de 
oorlog als de verschrikkingen van de 
Holocaust.

PEERKEPAD – WITTEM - TILBURG
Pelgrimeren met en zonder 
rondwandelingen

Prijs:  € 12,50
Bestelnr.  3770

Het Peerkepad loopt van Wittem 
naar Tilburg of van Tilburg naar 
Wittem met een totale lengte 
van 165 km. Verdeeld over 7 
stukken van 14 tot 30 km per 
dag. In eerste instantie bedoeld 
om ter nagedachtenis aan de 
zalig verklaarde redemptorist 

Peerke Donders aan bezinning 
en zingeving te doen in de vorm 
van pelgrimage. Maar het zijn 
natuurlijk ook ronduit mooie 
wandelingen, die net als Pieterpad 
of Santiago over verspreide dagen 
kunnen worden verdeeld. Met 
elke dag een bepaald thema van 
de ‘werken van barmhartigheid. 
De Stichting Pelgrimswegen 
& Voetpaden organiseert 
jaarlijks enkele voetreizen door 
deze unieke landschappen, 
weelderige bossen en prachtige 
vlakten in Limburg, België en 
Brabant. Eraan toegevoegd 
voor de pure wandelaars zijn 
rondwandelmogelijkheden van 
14 km tot 23 km waarbij routes 
van beide richtingen worden 
gecombineerd en de heilige huisjes 
niet worden overgeslagen.

MIJN MOEDER – ELISABETH VAN 
BROECKHOVEN
Dementie bracht ons genezing

Prijs: € 11,50
Bestelnr.  3788

Dit boek lees je in één keer uit. Het 
getuigt in korte verslagjes van de 
dagelijkse bezoeken die Elisabeth 
brengt aan haar dementerende 
moeder: wandelingen met de 
rolstoel, kopjes koffie met wat 
lekkers en liefdevolle woorden. 
Maar in dat alledaagse leven van het 
verpleeghuis gebeurt een wonder. 
Getroffen door ouderdom en 
dementie verbrokkelen de muren 
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die moeder en dochter jarenlang 
gescheiden hebben gehouden. 
Op de valreep van moeders leven 
maken de hardheid en gekwetstheid 
plaats voor een liefdevolle moeder-
dochterband.

Als we het lijden tegemoet gaan
met onze onbeholpen 
pogingen van liefde, 
genezen de harten 
van gever en ontvanger. 

Elisabeth                  

KATHOLICISME VOOR DUMMIES

Prijs: € 28,95
Bestelnr.  2647

Katholicisme voor Dummies is 
een compacte, maar complete 
samenvatting van de Rooms-
katholieke kerk. Met onder meer 
aandacht voor wie, wie is binnen 
de kerk, de tien geboden, de 
tradities, feestdagen, gebeden, 

de Bijbel, de geschiedenis en de 
zienswijze van de Kerk op bepaalde 
maatschappelijke onderwerpen. Een 
boek voor gelovigen, maar ook voor 
geschiedenis- en cultuur-liefhebbers 
die willen weten waar de diverse 
symbolen en rituelen vandaan 
komen en wat ze betekenen. John 
Trigilio Jr. en Kenneth Brighenti zijn 
verbonden aan het Amerikaanse 
Eternal World Television Network. 
Daarnaast is John Trigilio voorzitter 
van de Confraternity of Catholic 
Clergy. Uitgave: Paperback.

VALS GETUIGENIS 
De waarheid achter 
(anti-) Katholieke Mythen

Prijs: € 18,95
Bestelnr.  3771

Schoolboeken, mediaberichten en 
het mainstream-gedachtengoed 
laten er geen twijfel over bestaan 
dat de Inquisitie één van de 
meest afschuwelijke en bloedige 
hoofdstukken vormde uit de 
geschiedenis van het Avondland, dat 
paus Pius XII een antisemiet was en 
met recht ‘Hitlers Paus’ genoemd 
wordt, dat de Middeleeuwen 
duister waren en pas met de 
Verlichting opnieuw wetenschap 
en kennis ontsproten en dat de 
kruistochten een vroeg voorbeeld 
waren van de Westerse drang 
naar rijkdom en macht. Maar zijn 
deze overtuigingen ook historisch-

wetenschappelijk te onderbouwen, 
of zijn het toch vooral urban 
legends? Waar eindigen de feiten 
en begint mythevorming? Rodney 
Stark betoogt in dit vernieuwende 
boek dat een aantal van de duistere 
mythen over de katholieke Kerk in 
feite fictief zijn. Stark gaat op zoek 
naar de historische werkelijkheid 
en toont aan hoe bepaalde 
misvattingen langdurig hebben 
kunnen postvatten in het politiek 
correcte denken.

WAAROM IK MIJZELF NIET GAY 
NOEM 
Hoe ik mijn seksuele realiteit 
terugkreeg en vrede vond

Prijs:  € 14,95
Bestelnr. 3768

Daniël, een Amerikaan van 
midden veertig worstelt al sinds 
zijn jeugd met homoseksuele 
gevoelens. In dit boek vertelt hij zijn 
levensverhaal, deelt zijn vreugde 
over zijn ‘thuiskomst’ als verloren 
zoon en gaat vervolgens diep in op 
de realiteit van zijn homoseksuele 
neigingen. Speciaal voor de 
lancering van de Nederlandse 
uitgave hebben we hem gevraagd 
om zijn verhaal te vertellen.  De 
auteur beschrijft in het boek de 
persoonlijke weg die hij gegaan is 
om in het reine te komen met zijn 
gevoelens voor mannen.
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Reactie
Reeds als kleine jongen had ik het 
gevoel dat mijn geneigdheid tot 
hetzelfde geslacht een vloek was. 
Ik had gedacht dat het kruis, dat ik 
draag, werkelijk een manier zou zijn 
waarop God zijn grote daden aan de 
wereld toont, de Heilige Geest door 
mij de wereld laat binnentreden en 
mij helpt deze last te dragen. Uw 
getuigenis doet mij inzien dat het 
mogelijk is om een stap dichter bij 
God te komen. Dank u!

Gerardo 
(in een brief aan de auteur van dit boek)

JEZUS ONZE NIET ZO LIEVE HEER 
Een ontmoeting met de speelse, 
tegendraadse, prachtige persoon 
Jezus Christus

Prijs: € 18,50
Bestelnr. 3791

Helaas is Jezus voor veel mensen 
te religieus om van te houden, te 
afstandelijk om te kunnen ervaren 

en te streng om een bron van 
leven te kunnen zijn. Wat hebben 
we in de loop der eeuwen van 
hem gemaakt? Klopt dat beeld 
wel met de werkelijkheid? In de 
Bijbel lees je over mannen en 
vrouwen die drie jaar lang intensief 
en vriendschappelijk met hem 
optrokken. Over de mogelijkheid 
om net zo’n relatie met Hem te 
hebben als Vader en Zoon met 
elkaar hebben. Ken je Hem zo?
Want, als je Jezus niet kent als 
persoon... Als je Zijn unieke 
persoonlijkheid – speels, geraffi- 
neerd, vriendelijk, vurig, zachtaardig, 
gevat, vol woede tegenover alles 
wat religieus is – niet kent, kan het 
zijn dat je slechts een beeld van 
Hem hebt leren kennen en niet 
Hemzelf. Als je Jezus niet ervaart in 
je leven... Als je de troost van zijn 
concrete aanwezigheid niet kent... 
Als je Zijn stem nooit hoort... dan 
ben je bestolen. En als je de kracht 
van Zijn leven in jou niet kent, die 
jouw persoonlijkheid vernieuwt, je 

gebrokenheid geneest en je in staat 
stelt te leven zoals Hij leefde, dan 
ben je beroofd. Jezus, bevrijd me 
van alles wat niet waar is over U en 
laat me zien wie u werkelijk bent. 
John Eldredge schreef o.a. ook de 
succesvolle boeken De ongetemde 
man, Echte Mannen en (samen met 
zijn vrouw)  Ik heb je lief voor het 
leven.

Huwelijk, Opvoeding en Gezin

JA, IK WIL – HUWELIJKSMAGAZINE
Magazine over trouwen in de katho-
lieke kerk. 

Prijs:  € 1,75  
Bestelnr.  2585

Nog maar een paar maanden, weken 
of zelfs dagen en dan breekt jullie 
huwelijksdag aan! Hopelijk is het 
gelukt om alles goed te regelen, alles 
moet op die dag natuurlijk perfect in 
orde: van ambtenaar tot zangkoor! 
In dit magazine willen we jullie niet 
zozeer suggesties geven voor een 
mooie trouwdag, maar vooral voor 
een prachtig huwelijksléven. Je leest 
hierin artikelen met ervaringen van 
echtparen, tips voor goede boeken 
en andere suggesties om van je 
huwelijk echt een succes te maken. 
We wensen jullie veel leesplezier en 
bovenal...ontzettend veel geluk met 
elkaar!  

Surf ook eens naar marriagecourse.nl

LIEFDE IS…JEZELF GEVEN
De christelijke visie op het huwelijk

Prijs: € 12,50
Bestelnr.  3763
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Zichzelf volledig aan de ander geven, 
een gezin stichten dat één is, nieuw 
leven schenken en trouw blijven 
aan de huwelijkspartner tot aan de 
dood – ziedaar de ingrediënten van 
een grote liefde en van het geluk. 
We voelen dit allemaal intuïtief aan, 
en we dromen ervan zonder dat 
we ons daar goed bewust van zijn 
... maar ook beschouwen het vaak 
genoeg als een onbereikbare droom, 
een utopie. En toch is het mogelijk: 
met Christus. Vijftig jaar geleden 
schreef Paulus VI een profetisch 
document over de echtelijke liefde, 
de encycliek Humanae Vitae. 
Zijn boodschap werd aangevuld 
en verder ontwikkeld door het 
onderricht van Johannes Paulus II, 
Benedictus XVI en Franciscus, zodat 
we vandaag de dag een diepgaande 
en moderne visie ter beschikking 
hebben op het christelijke huwelijk 
– een visie die op overtuigende wijze 
beantwoordt aan de meest nobele 
verlangens die leven in het hart 
van de mens. Stéphane Seminckx 
(Brussel, 1958) is priester en doctor 
in de geneeskunde en de theologie. 
Dit boek (oorspronkelijk geschreven 
in het Frans) is ook vertaald in het 
Spaans.

GODLY PLAY – VERHALENBOEK 1

Prijs: € 17,50
Bestelnr. 3806
Hoofdauteur:  Jerome W. Berryman

DE KUNST VAN GEESTELIJKE
BEGELEIDING

Prijs: € 19,90
Bestelnr.  3810

Een praktijkboek in ignatiaans 
perspectief. Geestelijke begeleiding, 
hoe doe je dat? Auteur Jos Moons 
ziet het als een vaardigheid die te 
leren valt, niet louter als het unieke 
talent van enkele uitverkorenen. 
Hij reikt in dit boek zes concrete 
handvatten aan, die samen een 
soort programma vormen, waarvan 
hij de werking demonstreert 
aan de hand van casussen uit de 
praktijk. Daarnaast bespreekt hij 
een bijzondere vorm van geestelijke 
begeleiding, roepingsbegeleiding. 
Beginnende geestelijke begeleiders 
leren zo de kneepjes van het vak, 
terwijl het ervaren professionals 
helpt over hun praktijk na te denken.

BEGELEIDEN – ONDERSCHEIDEN - 
INTEGREREN

Prijs: € 14,75
Bestelnr.   3767
Hoofdauteur:  José Granados

De apostolische exhortatie Amoris 
laetitia heeft aanleiding gegeven 
tot verschillende interpretaties, 
en een diepgaande studie van 
de theologische conclusies ervan 
zullen tijd en geduld vergen. 
Niemand ontkomt echter aan de 
eigen verantwoordelijkheid om 

Godly Play is een vernieuwende 
én diepgewortelde verkenning 
van het christelijk geloof met 
kinderen en jongeren. Godly Play 
nodigt kinderen uit om zich te 
verwonderen over zichzelf, God en 
de wereld om hen heen. Dit doen 
ze op een manier die tegelijk speels 
en vol betekenis is. De zorgvuldig 
vertelde Bijbelverhalen, het mooie 
vertelmateriaal en de ruime 
keuze aan creatieve materialen 
nodigen de kinderen uit om te 
zoeken naar eigen antwoorden 
op hun geloofsvragen. Godly Play 
respecteert de spiritualiteit van 
kinderen en moedigt hen aan 
om hun verbeeldingskracht en 
nieuwsgierigheid te gebruiken. 
Wereldwijd wordt Godly Play 
ingezet in contexten van 
geloofscommunicatie, zoals 
catechese, kindernevendiensten, 
bezinningsmomenten en 
godsdienstonderwijs. Godly 
Play kan in alle christelijke 
geloofsgemeenschappen worden 
beoefend. 

Surf ook eens naar www.godlyplay.nl

GODLY PLAY 
Verhalenboek 2

Prijs:   € 18,50
Bestelnr.        3807
Hoofdauteur:  Jerome W. Berryman

GODLY PLAY 
Verhalenboek 3

Prijs:  € 18,50
Bestelnr. 3808
Hoofdauteur:  Jerome W. Berryman
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te handelen en daarom kunnen 
de praktische vragen die deze 
exhortatie oproept niet wachten. 
Deze zijn aan de orde voor 
priesters die de biecht horen, 
voor bisschoppen die aan hun 
priesters richtlijnen meegeven 
voor hun pastorale activiteiten, 
en voor gezinnen die actief zijn 
in de pastorale zorg. Voor hen is 
dit handboek dan ook speciaal 
bedoeld. Het doel van Begeleiden, 
onderscheiden, integreren is 
om betrouwbare richtlijnen aan 
te reiken voor het verlenen van 
pastorale zorg in het licht van 
Amoris laetitia. Wat er hierbij op het 
spel staat, is niets meer of minder 
dan het vermogen van de Kerk om 
de blijde boodschap van het gezin 
te verkondigen, om het licht van 
dit evangelie aan te bieden aan de 
mannen en vrouwen van onze tijd, 
om hun wonden te helen en om 
solide sacramentele pijlers neer te 
zetten waar deze pastorale zorg op 
kan worden gegrondvest.

OPENHEID VOOR HET LEVEN

Prijs:  € 14,50
Bestelnr. 3797
Hoofdauteur:  Filip De Rycke

Natuurlijke geboorteregeling 
blijft een omstreden onderwerp 
in Kerk en samenleving. In 1968 
schreef paus Paulus VI de encycliek 
Humanae Vitae, die door sommigen 

als ‘profetisch’ omschreven 
werd, maar die volgens anderen 
een hypotheek heeft gelegd 
op een halve eeuw kerkelijke 
ontwikkelingen.
Vijftig jaar na het uitkomen van 
de encycliek publiceert men een 
boek over bewust en verantwoord 
ouderschap volgens Humanae 
Vitae. De redactie van het boek 
werd verzorgd door Luc Simons, 
Marc Timmermans en Filip De 
Rycke. Er zijn bijdragen opgenomen 
van de hand van specialisten 
in deze materie uit binnen- en 
buitenland, waaronder Janet E. 
Smith, Pierre Hernalsteen, Brechje 
Loenen, Judith van Hoof, Walter 
en Michaela Thomberg en Hubert 
Weißenbach. Op een toegankelijke 
manier gaan de bijdragen in deze 
bundel nader in op de historische 
en theologische achtergronden 
van dit pauselijke schrijven. Er 
wordt een overzicht geboden van 
de geschiedenis en methoden van 
natuurlijke geboorteregeling en 
van het actuele wetenschappelijke 
onderzoek. Praktijkgerichte 
bijdragen en getuigenissen geven 
een beeld van de samenhang 
die bestaat tussen natuurlijke 
vormen van geboorteregeling, 
seksuele voorlichting en 
huwelijksvoorbereiding. Ook worden 
elementen aangereikt voor een 
spiritualiteit van huwelijk en gezin.

HET VERHAAL VAN SINT NICOLAAS

Prijs:   € 6,99
Bestelnr.  3747

Het verhaal van Sint Nicolaas is een 
handzaam vierkant kartonboek met 
een introductie én uitleg van wie 
Sinterklaas is. Op een eenvoudige 
manier wordt de geschiedenis van 
de goedheiligman verteld. Geschikt 
voor kinderen die wél en niet 
geloven. Een leuk cadeautje voor in 
de schoen!

PAPA, MAMA + IK
Waar komen de kinderen vandaan?

Prijs:  € 7,50
Bestelnr.   1137

verteld door  
 Malcolm en Meryl Doney
geïllustreerd door 
 Nick Butterworth en Mick Inkpen

Kinderen willen al heel vroeg 
weten: waar komen de kinderen 
vandaan? Dit boek geeft het 
antwoord: begrijpelijk en met leuke 
tekeningen. Het laat alles zien, 
maar toch ook niet. Iets wat mooi 
is, wordt hier mooi weergegeven 
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en het laat ook heel mooi zien wat 
God te maken heeft met vaders, 
moeders en kinderen. De geboorte 
wordt zo fijntjes uitgebeeld, dat 
het bij de volwassen lezer een 
glimlach teweeg zal brengen. Ook 
uit de laatste pagina’s spreekt de 
tederheid en fijngevoeligheid die 
het boek kenmerken. 32 pagina’s. 

DE THEOLOGIE VAN HET LICHAAM 
H. Paus Johannes Paulus II

Prijs: € 32,95
Bestelnr.  3592

Van opleiding was Karol Wojtyła 
(1920-2005) filosoof. Aan de 
universiteit van Lublin doceerde hij 
antropologie: de wijsgerige kijk op 
de mens en op zijn handelen. Toen 
hij in 1978 paus Johannes Paulus 
II werd, had hij aantekeningen 
liggen voor een nieuw boek, dat 
hij niet meer gepubliceerd heeft. 
Deze notities vormden later de 
basis voor de reeks catecheses, 
die hij van 1979 tot 1984 aan dit 
onderwerp wijdde, en die bekend 
werden onder de naam De 
Theologie van het Lichaam. Voor 
het eerst verschijnt De Theologie 
van het Lichaam integraal in 
Nederlandse vertaling, met een 
uitvoerige inleiding, verklarende 
aantekeningen en uitgebreide 
indexen. Ook het Memorandum 

van Krakau is opgenomen in dit 
boek. Bijbelse geloofsovertuigingen, 
gelezen doorheen het perspectief 
van de moderne filosofie, leggen in 
De Theologie van het Lichaam de 
grondslag voor een geheel nieuwe 
kijk op het mysterie van de mens, 
die het vermogen in zich draagt om 
liefde uit te drukken en leven door 
te geven. Uitgave: Hardcover.

LIEFDE EN RESPECT

Prijs:  € 19,95
Bestelnr.  3792
Auteur: Emerson Eggerichs

Liefde alleen is niet genoeg
All You Need Is Love zongen de 
Beatles in de jaren ‘60. Maar 
huwelijkstherapeut en schrijver, 
Emerson Eggerichs, is het absoluut 
niet eens met die conclusie. Een 
groot aantal huwelijken loopt uit op 
een echtscheiding, juist omdat liefde 
alleen niet genoeg is.

Onvoorwaardelijk respect
Liefde en respect is gebaseerd op 
woorden van Paulus. In Efeze 5 
vers 33 staat: ‘...Maar ook voor elk 
van u geldt dat ieder zijn vrouw 
moet liefhebben als zichzelf, en dat 
een vrouw respect moet hebben 
voor haar man.’ Veel boeken 
benadrukken dat een man zijn 
vrouw onvoorwaardelijk moet 

liefhebben. Maar geen enkel boek 
spreekt over onvoorwaardelijk 
respect van de vrouw voor haar 
man. Daarin is dit boek uniek. Zij 
verlangt naar zijn liefde; hij heeft 
behoefte aan haar respect. En er is 
een duidelijke wisselwerking tussen 
die twee. Voor veel echtparen is 
respect het ontbrekende stukje 
van de puzzel. De boodschap van 
dit boek is van groot belang voor 
iedereen die wil gaan trouwen, voor 
iedereen die getrouwd is en zijn of 
haar huwelijk wil verbeteren, en 
voor degenen van wie het huwelijk 
in zwaar weer is terechtgekomen, 
en die snakken naar herstel. Wil jij 
het huwelijk ervaren, zoals God het 
heeft bedoeld? Probeer het met 
liefde en respect.

DE 5 TALEN VAN DE LIEFDE

Prijs:   € 16,99
Bestelnr.  2587
Auteur:   Gary Chapman

John heeft behoefte aan 
bemoediging. Zijn vrouw denkt 
echter dat hij haar liefde voelt als 
ze een lekker dinertje voor hem 
kookt. Julia verlangt ernaar dat haar 
man tijd voor haar maakt, maar hij 
denkt dat ze gelukkig wordt van een 
bos rozen. Ieder mens heeft zijn 
eigen manier om te begrijpen ‘de 
ander houdt van mij’. Helaas drukt 
de partner de liefde vaak op een 
heel andere manier uit, waardoor 
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de liefde niet overkomt. Dit boek 
laat je zien hoe je de ‘liefdestaal’ 
van je partner kunt herkennen en 
hem of haar zo kunt overtuigen van 
jouw liefde. Dit boek heeft talloze 
scheidingen voorkomen zowel in de 
Verenigde Staten als in Nederland.

DEUGDENVRIENDJES KAARTEN 
(VOOR KINDEREN)
Opgroeien met deugden!

Prijs: € 19,95
Bestelnr.  3289
Auteur: Annelies Wiersma

Iedereen die met kinderen (vanaf 
3 jaar) aandacht wil besteden 
aan sociale vorming, kan de 
deugdenvriendjes gebruiken. 
Kinderen leren meer over zichzelf 
als je benoemt dat je geduld, 
moed of zelfbeheersing bij ze zag, 
dan wanneer je zegt dat ze iets 
‘goed’ of ‘leuk’ hebben gedaan. Het 
benoemen van deugden versterkt 
het karakter. Bovendien groeit de 
woordenschat en worden kinderen 
sociaal vaardiger. Aandacht voor 
deugden brengt openheid en 
vergroot het begrip voor anderen. 
Kinderen ontwikkelen veerkracht 
en verantwoordelijkheid; deugden 
waar ze hun hele leven op kunnen 
bouwen. Wees niet te bang: met 
een vierjarige kun je al prima praten 
over deugden, zoals assertiviteit en 
rekening houden met elkaar. 

HET KATHOLIEKE GELOOF ONT-
DEKKEN
Van de Bijbel tot de sacramenten

Prijs:  € 19,90
Bestelnr.  3590

Het katholieke geloof ontdekken 
neemt kinderen mee door de Bijbel, 
helpt hen om te ontdekken wie 
Jezus is, vertelt over de geschiedenis 
van de katholieke Kerk en legt uit 
wat het katholieke geloof allemaal 
inhoudt. Dankzij de eenvoudige taal 
en de schitterende illustraties is het 
een boek geworden waar kinderen 
uren van kunnen genieten.

HET DEUGDENSPEL

Prijs:  € 19,95
Bestelnr.  3510

Het Deugdenspel maakt je op 
een speelse en motiverende wijze 
bewust van de bouwstenen van 
je karakter. Eigenschappen zoals, 
eerlijkheid, concentratie, moed en 
respect worden helder en bondig 
uitgelegd. Je kunt de 52 kaarten 
overal gebruiken: thuis, op school 
en daarbuiten. Deugden inspireren, 
confronteren, ondersteunen, 
troosten, bemoedigen en verbinden. 
Leeftijd 9 – 99+ jaar. Lessuggesties, 
tips en vele gratis downloads 

voor THUIS en in de KLAS bij het 
deugdenspel: www.hetdeugdenspel.
nl Tekst en vormgeving: Annelies 
Wiersma.

100 KLEURRIJKE DEUGDEN 
INZICHTKAARTEN

Prijs: € 37,50
Bestelnr.  3372
Auteur: Annelies Wiersma

Eerlijkheid, moed, standvastigheid 
en nog veel meer deugden - 
positieve karaktertrekken - om het 
beste in jezelf en anderen naar 
boven te halen. Deze kleurrijke set 
van 100 (allemaal verschillende 
kleuren!) deugdenkaarten kan 
je helpen bij het nemen van een 
beslissing, bij het verbeteren van 
een relatie, bij het richting geven 
aan iets waarin jij duidelijkheid 
zoekt, of je simpelweg eraan 
herinneren dat je een deugd kunt 
inzetten. Samen stilstaan bij een 
deugd kan helpen op elkaar af te 
stemmen en verbinding met elkaar 
te maken. De kaarten worden ook 
gebruikt bij vergaderingen, studie, 
coaching, intervisie, supervisie, de 
verwerking van verlies en verdriet 
en bij het kleuren voor volwassenen. 
Deze geheel vernieuwde set kaarten 
is bovendien gebaseerd op de 
deugdenethiek van onder meer 
Aristoteles, Thomas van Aquino enz. 
Deze uitgave bevat naast 20 nieuwe 
deugden, nieuwe citaten en een 
gouden bonuskaart, om je eigen 
deugd te kunnen toevoegen.
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UITGENODIGD VOOR HET FEEST 
Kinderen voorbereiden op hun Doop 
& volop kindercatechese ideeën na 
de 1e H. Communie

Prijs:  Nu van € 20,00 
  voor slechts € 11,95!
Bestelnr.  2942

Kinderen die niet als baby, 
maar op basisschoolleeftijd 
worden gedoopt, maken dit 
sacrament bewust mee. Hoe bereid 
je hen daarop voor? Dit nieuwe 
vrolijke werkboek ‘Uitgenodigd voor 
het feest’ van Thilo Esser, vertaald 
door Martha Hoffenkamp en Kees 
Bracco Gaiitner (bisdom Rotterdam), 
biedt uitgewerkte bijeenkomsten 
vol actie en informatie. De leiding 
kan het lesprogramma zelf 
samenstellen, aangepast aan de tijd 
van het jaar en de beschikbare tijd. 
Voor doopcatechese aan kinderen 
van ongeveer 6 - 10 jaar. Ook vol 
ideeën voor kindercatechese na de 
1e H. Communie. Paperback, 18,5 x 
23 cm, 112 blz.

OORKONDE H. DOOPSEL 

Prijs:  € 0,70
Bestelnr.  1370

Geboorte & H. Doopsel

Oorkonde met in te vullen 
parochiekerk, plaats, datum, 
doopnamen, naam van vader, 
moeder, peter, meter en bedienaar 
van de gedoopte.

GEDOOPT 
Album bij het feest van je leven

Auteur: Virginie Aladjidi
Prijs: € 14,95
Bestelnr.  2676

Het H. Doopsel, het eerste 
belangrijke sacrament van een 
kind. Bijna altijd zijn grootouders, 
ooms en tantes, vrienden getuige 
en kijken vertederd toe. Moment 
van hoop, toewijding en overgave. 
Dit is een boek dat de herinnering 
doorgeeft aan het kind zelf. Een 
prachtig gebonden album, stevig 
uitgevoerd met linnen rug. Het 
biedt volop ruimte voor foto’s, 
teksten van de viering, gedachten 
en persoonlijke wensen. Het album 
dat al die herinneringen vastlegt en 
veilig bewaart. Een feestelijk boek 
om het leven mee in te gaan.

MIJN MOOIE GEBEDENBOEKJE
Met gebeden om te lezen, hardop te 
zeggen of samen te bidden
(Zolang de voorraad strekt!)

Vertaalster:  Elke Doelman
Prijs:  Nu van € 7,00 
  voor slechts € 5,00!
Bestelnr.  0626

De aardige gebeden in dit boekje 
met 18 pag. maken kleine kinderen 
vertrouwd met bidden. Met zijn 
prachtige illustraties versierd 
met glitter en eenvoudige, 
meestal rijmende teksten zal dit 
gebedenboekje al snel een favoriet 
zijn voor het slapengaan.

JE KINDJE WORDT GEDOOPT 

Prijs:  € 0,50 
Bestelnr.  1533

De full colour 
folder met 
illustraties van 
Willeke Brouwer 
is bedoeld als 
handreiking voor 
parochies bij de 
voorbereiding 
van doopsels 
en kan tijdens 
doopge-
sprekken aan 
ouders of 
familieleden 
worden uitgereikt. 
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DOOPMAGAZINE NIEUW LEVEN
Het raadsel van het leven

Redactie: J. v. der Vloet 
  en Ilse Cornu
Prijs: € 4,00
Bestelnr. 2536

Weinig menselijke ervaringen zijn 
zo overweldigend als het krijgen 
van een kind. Heeft God iets met 
nieuw leven te maken? En waarom 
laten gelovigen hun kinderen 
dopen? Hoe is het mogelijk dat 
nieuw leven ontstond in het grote 
heelal? Waarom willen mensen 
eigenlijk kinderen? Wat beleeft een 
kind tijdens zijn eerste levensjaar? 
Hoe beleeft een vroedvrouw 
een geboorte? Welke rituelen 
ontwikkelen de grote godsdiensten 
rond de geboorte van een kind? Hoe 
zorg je voor een gezonde (religieuze) 
opvoeding? Met o.m. getuigenissen 
van wielrenster Leontien van 
Moorsel en Hulpbisschop Everard 
de Jong. 
(vanaf 30 ex: 3 euro per exemplaar)

SCHATKAARTJES – EEN NIEUWE 
DAG
Waardevolle Bijbelteksten en 
levenswijsheden

Prijs: € 10,50
Bestelnr. 3732
Auteur: Myriam Gamper

Een nieuwe dag - Dit cadeaudoosje 
bevat 52 schatkaartjes met 
inspirerende en vrolijke wijsheden. 
De schatkaartjes bieden inspiratie 
om de dag mee te beginnen. 
Leuk om zelf te houden en als 
dagopening te gebruiken, maar 
ook heel leuk om anderen mee te 
verrassen. Ze zijn ook heel ideaal 
om in diverse geloofsgroepen te 
gebruiken om per persoon een 
Bijbeltekst uit een mandje/bakje te 
laten kiezen. Of 1 schatkaartje in 
de betreffende groep met elkaar te 
delen.

SLEUTELHANGER 
Goede Herder met de H. Geest 

Prijs: € 2,00
Bestelnr. 3758

Deze sleutelhanger is excl. oog, ring 
en kettinkje 4,2 cm hoog en 3 cm 
breed. Het gewicht is 15 gram.

KWARTET H. VORMSEL

Prijs:  € 6,00
Bestelnr.  3703

Bij een traditioneel kwartetspel 
hoef je enkel aan de andere spelers 
kaarten te vragen om tot een 
kwartet te komen. Bij het Kwartet 
voor het Vormsel is er méér aan 
de hand. Op elke kaart staan 
onderaan immers 4 mogelijkheden 
waarvan er slechts 1 bij de kaart 
hoort. Een speler die vraagt, krijgt 
de kaart alleen als hij de juiste 
combinatie kiest. En uiteraard 
hebben die combinaties met diverse 
aspecten van het H. Vormsel of de 
vormselvoorbereiding te maken.  

H. Vormsel
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VORMSELKRACHT
H. VORMSELPROJECT!
Acht bijeenkomsten ter 
voorbereiding op het Heilig Vormsel 
en 2 voor daarna

Uitgave:  Adveniat & 
  Bisdom Roermond
Auteur:    Ineke van Cuijk

Handleiding
Prijs: € 20,95
Bestelnr.  3582
Werkschrift
Prijs:       € 14,95
Bestelnr.  3583

Vormselkracht is een nieuw 
Vormselproject bij het catechese-
materiaal Het Licht op ons pad. 
Het is ingebed in het leven van het 
kind en van de Kerk. Het telt acht 
bijeenkomsten vóór en twee na het 
H. Vormsel, gezellig, ontspannen, 
met uitdaging en creativiteit. De 
kernvraag is ‘Wil ik bij Jezus horen?’

VORM-FUN2 
Volledig herzien en full colour druk!

Uitgave:  Bisdom Roermond.
Auteur:    Pastoor R. Kanke
Prijs:       € 4,95 (Werkschrift)
Bestelnr.  2981

De vormgeving is modern, volledig 
full colour en vanaf deze nieuwe 
uitgave aangevuld met een eigen 
website; http://www.vormfun.nl.
Op deze website vinden de 
leerlingen verdere informatie, 
filmpjes, songs, gebeden en een 
online-Bijbel. Op de site staat 
eveneens de handleiding voor de 
begeleiders met didactische tips, 
achtergrondinformatie, oplossingen 
van de vele puzzels en liturgische 
suggesties voor verschillende 
vieringen. De opbouw omvat totaal 
20 lessen, die in aantal variabel 
zijn. Instructie voor toegang tot 
handleiding van Vorm-Fun2 -> 
Ga naar: http://www.carolushuis.
nl/index.php?route=product/
category&path=62

OORKONDE H. VORMSEL 
                                                                                                                                                  
Prijs: € 0,70
Bestelnr.  1023

Oorkonde met in te vullen naam van 
de Vormeling, datum, parochiekerk 
en naam van de Vormheer.

DE BIJBEL IN STRIP

Prijs: € 13,50
Bestelnr.  1885

Jeff Anderson en Mike Maddox 
hebben de Bijbelgetrouwe vertaalde 
verhalen gecombineerd met 
prachtige tekeningen meesterlijk 
weergegeven. Met respect voor 
de Bijbelse geschiedenis en een 
subtiel gevoel voor humor komen 
de eeuwenoude verhalen tot leven 
voor jongeren van nu. De Bijbel in 
strip laat de verhalen uit het Oude 
en Nieuwe Testament zien als een 
lopende geschiedenis. Zeer goed te 
gebruiken in kinder- en jeugdwerk, 
op basisscholen en natuurlijk in het 
gezin. Aanrader als H. Vormsel- of 
afscheidsgeschenk voor basisscholen.

ZILVEREN HANGERTJE MET ICHTUS 
(= VISJE) & MIDDEN IN KRUISJE

Prijs: € 2,95
Bestelnr.  1647
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BIECHTKAART – GOD KAN NIET 
ANDERS DAN LIEFHEBBEN

Prijs:  € 0,95
Bestelnr.  1326

Handreiking met gewetens-
onderzoek bij de voorbereiding 
op het ontvangen van het heilige 
sacrament van boete en verzoening. 

TUSSEN GOED & KWAAD 
MAGAZINE
Met uitneembaar special over het 
sacrament van de biecht met mooie 
getuigenissen en Bijbelmeditatie.

Redactie:  Ilse Cornu &
   Johan van der Vloet
Prijs:        € 4,00
Bestelnr.  3142

Kwaad dat mensen elkaar aandoen 
kan erg manifest zijn, maar ook 
heel subtiel. Een genocide of een 
terroristische aanslag is spectaculair 
kwaad. Wonden die we meedragen 
uit onze kindertijd zijn minder 
zichtbaar, maar kunnen toch een 
grote ravage aanrichten. Het is 
heel moeilijk vat te krijgen op 
het kwaad. Dit magazine roept 
de grote vragen rond kwaad en 
schuld op. Tegelijkertijd wil het ook 
ankerpunten zoeken. Hoe een zin 

vinden ondanks en doorheen het 
kwaad? Is vergeving de ultieme 
‘verlossing’ uit het kwade? Interviews 
met o.a. Frère Aloïs van Taizé en 
Hilde Kieboom van St. Egidio. 

Bestellingen vanaf 10 stuks is € 3,50 
en vanaf 30 stuks is € 3,00 per stuk.

H. Biecht/Sacrament van Boete & Verzoening

GROEIEN! 
incl. Special over het H. Vormsel

Prijs: € 4,00
Bestelnr. 3351
Auteurs:  Ilse Cornu & 
  Johan van der Vloet

Tieners en jongeren

Je zoon of dochter groeit op alle 
mogelijke manieren. Al is het voor 
henzelf niet gemakkelijk, voor jou 
als ouder kan het ook best een 
spannende periode zijn. Je puber 
brengt je soms tot aan de rand van 
je onderhandelingsmogelijkheden 
en uithoudingsvermogen... 
Niets is nog vanzelfsprekend, de 
stemmingen willen nogal eens 
veranderen en er wordt wat 
afgepraat. Maar het moet gezegd, 
meestal valt het best mee. Die 
slordige kamer en die vreemde 
muziekkeuze neem je erbij.
Pubers stellen zichzelf grote 
levensvragen: ‘Wie ben ik? Hoe kan 
ik echt leven en groeien? Wie kan 
ik, mag ik, wil ik worden? En wat is 
mijn plaats in de maatschappij en 
de cultuur?’ 

Je kind helpen bij deze zoektocht 
is niet vanzelfsprekend. Het 
confronteert je ook met jezelf als 
ouder: wat is voor jou belangrijk in 
je leven? Hoe slaag je erin op een 
zinvolle manier om te gaan met de 
wisselende omstandigheden van 
dit bestaan? Je kunt dit ‘spirituele’ 
vragen noemen. Ieder mens is op 
zoek naar levenskracht en ‘goede’ 
grond om op te staan. Waar 
vinden we hiervoor ankers en 
richtingaanwijzers? Welke bronnen 
kunnen daarbij helpen? 

Staffelkorting: vanaf 10 stuks: € 3,50 
en vanaf 30 stuks: € 3,00.
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WAT GEBEURT ER IN MIJN 
LICHAAM?

Prijs: € 19,50
Bestelnr.  3689
Auteur: Dr. med. E. Raith-Paula

Het vrouwelijk lichaam is het 
toneel van een fascinerend 
schouwspel. Hier wordt elke 
maand een indrukwekkende 
‘Cyclus Show’ opgevoerd, waarbij 
naast de ‘oestrogeenvriendinnen’, 
‘eispronghelpers’ en ‘lentebodes’ 
nog veel andere acteurs optreden. 
Medisch competent en verfrissend 
natuurlijk beschrijft de auteur 
Elisabeth Raith-Paula het verloop 
van een menstruatiecyclus. Want 
slechts wie zijn eigen lichaam kent 
en begrijpt, zal er zich ook goed 
in voelen! Het boek begeleidt 
meisjes door de jaren van de 
puberteit, van de beleving van de 
eerste menstruatie tot de vraag 
naar de inwerking van moderne 
voorbehoedmiddelen op het 
vrouwelijk lichaam – een unicum 
in de voorlichting literatuur voor 
jonge meisjes! Als leeftijdsindicatie 
voor dit boek houden we 10 t/m 
14 jaar aan. Dr. med. Elisabeth 
Raith-Paula is met haar seksueel-
pedagogisch preventieproject 
‘My Fertility Matters’ in steeds 
meer landen succesvol. Meer 
dan 500 medewerkers stellen 
de cyclusshow in scholen, 
vormingscentra, parochiecentra en 
consultatiebureaus voor.

YOUCAT JONGERENBIJBEL

Prijs: € 26,00
Bestelnr.  3607
Auteur:  Alexander von Lengerke     

Een team van 70 deskundigen 
heeft een toegankelijke Bijbel 
voor jongeren samengesteld. Elk 
Bijbelboek wordt kort ingeleid. 
Een uitgekiende selectie van 
de meest relevante teksten uit 
het Oude en Nieuwe Testament 
maken deze uitgave tot een 
handzame Bijbel. De Bijbelteksten 
- uit de Willibrordvertaling - zijn 
voorzien van uitleg en bevatten 
ook verwijzingen naar de 
YouCat-jongerencatechismus. 
Getuigenissen uit alle tijden - van 
heiligen, denkers en jongeren - 
laten zien hoe de Bijbel mensen 
altijd al geïnspireerd heeft. Met 
illustraties, kaarten en foto’s. Met 
een voorwoord van paus Franciscus. 
Geschikt voor katholieke jongeren 
maar ook als algemene instapbijbel. 

Er is ook een YouCat officiële 
jongerencatechismus, 
prijs € 20,00 en bestelnr. 3242.

Surf ook eens naar de website http://
wkj.nl/omega-magazine/ (ook op 
Facebook) voor je te abonneren op Het 
Katholieke magazine voor jongeren! 
Vol met getuigenissen en geloofsinfor-
matie voor jou. E-mail: info@wkj.nl

BIJBELS DAGBOEK VOOR JONGE 
10ERMEIDEN
Eigentijds dagboek met 
inspirerende verhalen

Prijs: € 14,95
Bestelnr.  2798

Het grote plan van God voor jou! 
Als jij iedere dag een paar minuten 
besteedt aan het lezen van dit boek, 
kom je tot gave ontdekkingen - over 
God, die van jou houdt en voor jou 
het allermooiste wil. Dit boek staat 
namelijk boordevol zaken die te 
maken hebben met Hem en jou! 
Verhalen die zo uit het leven van 
een jonge tienermeid als jij komen. 
Een glasheldere Bijbeltekst erbij en 
een stevige uitspraak maken dat je 
meer zult begrijpen van wie God is 
en wat Hij in jouw leven wil doen. 

BIJBELS DAGBOEK VOOR 
10ERJONGENS
Eigentijds dagboek met 
inspirerende verhalen

Prijs: € 14,95
Bestelnr.  2806
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Ben jij klaar voor een avontuur met 
God? Heb jij iedere dag een paar 
minuten tijd? Dan ontdek je dat er 
een God is die van je houdt! Hij kent 
je! Hij heeft het beste met je voor. 
Dit boek staat boordevol zaken die 
te maken hebben met Hem en jou! 
Verhalen uit het leven van jongens 
zoals jij. Een duidelijke Bijbeltekst en 
een stevige uitspraak maken dat je 
meer zult begrijpen van wie God is 
en wat Hij in jouw leven wil doen. 
Wacht niet! Begin vandaag!
Ontdek hoe spannend en cool het 
leven met God is!

HET KATHOLIEKE GELOOF 
IN HET KLEIN

Prijs:  € 3,75
Bestelnr.  3482
Auteur:     H.  Schilder, pr

De mini-catechismus bestaat 
uit vier delen, namelijk in 1] de 
geloofsbelijdenis, 2] de viering van 
het Christusmysterie, 3] het Leven in 
Christus en 4] het christelijk gebed. 
Deze indeling komt overeen met 
die in de grote catechismus, de CKK, 
en in de samenvatting daarvan, het 
compendium. Als toegift is achterin 
het boek een aantal katholieke 
gebeden opgenomen, onder 
andere Anima Christi ofwel Ziel van 
Christus en verder een uitleg van 
het rozenkransgebed en van het 
sacrament van de biecht (Hoe moet 
ik biechten?) De eigenlijke inhoud 
van ‘Het katholieke geloof in het klein’ 
bestaat uit vragen en antwoorden. 
Ieder van deze bijna 600 vragen heeft 
een nummer dat overeen komt met 
het nummer in het compendium. 

KOM, SCHEPPER GEEST
Gebeden tot de Heilige Geest                                                                 

Prijs:  Van € 15,20 
  nu voor € 6,95!
Bestelnr.  2882      
Uitgave:  Groot letter type

Wie op zoek gaat naar gebeden en 
gezangen tot de Heilige Geest, zal al 
spoedig bemerken dat de literaire, 
muzikale en liturgische bronnen van 
de westerse christenheid op het eerste 
gezicht weinig te bieden hebben. 

De pinksterhymne Kom, Schepper 
Geest lijkt alleen te staan. Dit gegeven 
intrigeerde Régis de la Haye zozeer, 
dat hij een zoektocht ondernam die 
twee millennia kerkgeschiedenis en 
spiritualiteit omvat. Hieruit ontstond 
een gebedenboek met teksten 
die gemeen hebben dat zij gericht 
zijn tot de Heilige Geest. Het is een 
gevarieerde bundel met gebeden 
van uiteenlopende herkomst en van 
verschillend literair genre. Van de oude 
Romeinse liturgie tot de hedendaagse 
Nederlandse dichtkunst. Van 
Hildegard van Bingen tot Henriëtte 
Roland Horst. Van teksten met een 
theologisch-dogmatische kleur tot een 
poëtisch-beeldend lied. In onze tijd, 
waarin opnieuw ruimte is gekomen 
voor pneuma en charisma, kan dit 
gebedenboek bijdragen aan een op de 
H. Geest geïnspireerde spiritualiteit. 

Pasen/Lijden/Sterven & Rouwverwerking

RAAK DE WONDEN AAN – TOMAS 
HALIK
Over niet zien en toch geloven

Prijs: € 19,99
Bestelnr.  3799

We kunnen niet in Jezus geloven 
en ‘Mijn Heer’ en ‘Mijn God’ zeggen 
zonder zijn wonden aan te raken. 
Dat is de kern wan wat Tomas Halik 
in dit boek betoogt. We geloven in 
een gekruisigde Jezus, een gewonde 
Jezus. En in zijn wonden draagt 

Jezus alle wonden van de wereld en 
de hele mensheid. Ook die wonden 
mogen wij aanraken. Wie de pijn in 
de wereld niet serieus neemt, kan 
God niet belijden, stelt Halik. In dit 
boek richt hij de ogen van gelovigen 
op deze wonden. Het verhaal van 
de ongelovige Thomas is daarbij zijn 
uitgangspunt .

Andere titels van deze auteur: Geduld 
met God, De nacht van de biechtvader 
en Ik wil dat jij bent; ook te bestellen 
bij het Carolushuis.
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MUREN VAN MIJN HART 
Bruce Thompson

Prijs: € 14,95
Bestelnr.  3812

Mensen kunnen zo vaak gekwetst 
worden, dat ze muren om hun hart 
bouwen. Maar die muren worden 
hun gevangenis. Ze verhinderen 
vervolgens een gezonde 
persoonlijkheidsontwikkeling, met 
allerlei relationele en lichamelijke 
schade tot gevolg. Dr. Bruce 
Thompson laat zien hoe je uit die 
gevangenis kunt komen. Vanuit de 
Bijbel reikt hij daarvoor sleutels 
aan. Bruce Thompson is geboren 
in Nieuw-Zeeland. Als arts stond 
hij aan de wieg van het College 
of Counseling and Health Care 
van de YWAM University of the 
Nations. Zijn vrouw Barbara is altijd 
intensief bij zijn werk betrokken 
geweest; ze stond hem terzijde 
als verpleegkundige, adviseur en 
co-auteur van meerdere boeken. 
Bruce en Barbara wonen in Nieuw-
Zeeland. Muren van mijn hart is 
een wereldwijde bestseller en in 
Nederland zijn al meer dan 25.000 
exemplaren van het boek verkocht.

‘Toen ik Bruce Thompson voor het 
eerst hoorde spreken, stond voor 
mij vast dat hier een man sprak die 
werkelijk wandelde met God. Een man 
met een bewogen hart voor mensen 
die innerlijk beschadigd zijn door hun 
verleden.’
Henk Binnendijk

SCHATKAARTJES – IK DENK AAN JE
Waardevolle Bijbelteksten en 
levenswijsheden

Prijs: € 10,50
Bestelnr.   3734
Auteur:  Myriam Gamper

Ik denk aan je - Dit cadeaudoosje 
bevat 52 schatkaartjes met 
waardevolle en bemoedigende 
wijsheden. Perfect om als cadeau 
te geven aan die vriend of vriendin 
die even een hart onder de riem 
nodig heeft! Zo laat je weten dat je 
aan de ander denkt. Ze zijn ook heel 
ideaal om in diverse geloofsgroepen 
te gebruiken om per persoon een 
Bijbeltekst uit een mandje/bakje te 
laten kiezen. Of 1 schatkaartje in 
de betreffende groep met elkaar te 
delen.

PASEN STAP VOOR STAP - 
BOEK & CD-ROM 
De kruisweg van Jezus verteld aan 
kinderen

Auteur: Jack Visker
Prijs: € 14,50
Bestelnr.  3319

Hoe vertel je jonge kinderen iets 
over de laatste uren van Jezus? Zo 
dat de blijdschap van Pasen echt 
overkomt? Dit nieuwe prentenboek 
brengt de kruiswegprocessie 
opnieuw tot leven. Franciscus 
van Assisi is de verteller, die de 
mensen meeneemt langs de 
kruiswegstaties. Els van Egeraat 
schilderde de staties, sober en 
ontroerend. Bij elke statie schreef 
Jack Visker een korte tekst. Met de 
14 staties die in elke katholieke kerk 
voorkomen, en de ontmoeting met 
de verrezen Heer. Geschikt voor de 
Veertigdagentijd vooral de Goede 
Week voor Pasen. Inclusief cd-rom 
met de illustraties om te projecteren 
in kerk of klaslokaal.

DE VERRIJZENIS
Paaskaartenset van 5 stuks -
dubbel & envelop 
 
Prijs: €  5,95
Bestelnr.  3314

Afmeting: dubbele kaart: 
  14,8 x 10,6 cm.
Tekst:  geen
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WILLIBRORDVERTALING 
1995/2012 - STANDAARD

Auteur:     KBS
Prijs:  € 47,50
Bestelnr.  3757

De vertrouwde Willibrordvertaling 
1995 in een standaarduitvoering 
met harde kaft met een licht 
herziene tekst en in een nieuw 
ontwerp van Geert de Koning. 
Deze grotere letter editie bevat 
de volledige tekst van het Oude 

Volwassen Bijbels

en Nieuwe Testament, inclusief 
inleidingen op de afzonderlijke 
Bijbelboeken en op de Bijbel 
als geheel. Tezamen met een 
uitgebreide historische tabel is het 
de ideale editie voor gebruik op 
school, thuis of in de parochie. 
* nieuwe spelling
* nieuw dwarsverwijzingenapparaat
* nieuwe kaarten
* nieuwe lay-out
* tweekleurendruk
* nieuwe covering.

WILLIBRORD BIJBEL 2012 
met harde kaft

Auteur:     KBS
Prijs:  € 29,00
Bestelnr.  1527

Stevig en stoer, met een 
eigentijdse omslag: de voordeligste 
gebonden versie van de complete 
Willibrordvertaling 1995 in een 
handzaam formaat. Met een licht 
herziende tekst en in een nieuw 
ontwerp van Geert de Koning. 
Deze editie bevat de volledige 

tekst van het Oude en Nieuwe 
Testament, inclusief inleidingen op 
de afzonderlijke Bijbelboeken en 
op de Bijbel als geheel. Tezamen 
met een uitgebreide historische 
tabel is het de ideale editie voor 
gebruik in de parochie, op de 
middelbare school of thuis. Inclusief 
dwarsverwijzingen.

Blauwe paperback editie zonder 
dwarsverwijzingen: 
bestelnr. 0882 en prijs € 25,00

Heiligen en Engelen

GETEKEND DAMIAAN - STRIPBOEK

Prijs: € 10,00
Bestelnr.  3781

Pater Damiaan is na zijn dood 
in 1889 uitgegroeid tot een 
nationaal icoon, getuige zijn 
verkiezing tot de grootste Belg. 
Zijn solidariteit – over grenzen van 
nationaliteit, huidskleur, geloof en 
levensbeschouwing heen – dient 
nog steeds als inspiratie. 
Maar hoe leidde het pad van Jozef 
De Veuster, een jonge priester uit 
Tremelo, naar Molokaï, waar hij 

als mensenrechtenactivist avant la 
lettre opkwam voor zieken die uit 
de maatschappij waren verbannen? 
In het stripverhaal Getekend 
Damiaan vertellen Bart Maessen en 
Ruben Boon het onwaarschijnlijke 
verhaal van Damiaans tocht, van 
Tremelo via Leuven en Parijs naar 
de Hawaï-eilanden. 

Jan Bosschaert illustreerde 
hun verhaal op onnavolgbare 
wijze. Deze Damiaanstrip is een 
onmisbare inspiratiebron voor jong 
en oud.
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POST UIT CHINA
Over de nog Zalig te verklaren 
Limburgse missiebisschop 
Mgr. F. Schraven.

Stripauteur en -illustrator: 
  Geert De Sutter
Prijs: € 10,00
Bestelnr.  3369

De jonge Lazarist Frans Schraven 
kiest voor een leven als missionaris 
in China. Een radicale keuze, die 
ook de Lazaristen Antoon Geerts en 
Gerard Wouters maken. Als Frans 
31 augustus 1899 in Marseille op 
de boot stapt, neemt hij je mee 
naar het China van toen. Hij laat 
je zien aan welke moeilijkheden 
en gevaren de missionarissen en 
de Chinezen het hoofd moesten 
bieden. Tijdens de Japanse bezetting 
van China in 1937 wordt Frans, dan 
bisschop, opnieuw voor een radicale 
keuze gesteld. Vanwege deze 
keuze wordt hij, samen met acht 
andere Europeanen, vermoord. Het 
motief voor de moord lees je in dit 
historisch authentieke stripverhaal.

DES HOMMES ET DES DIEUX IN 
FULL COLOUR STRIP - TIBHIRINE
Over 8 Trappisten monniken in 
Algerije

Prijs:  € 14,95
Bestelnr.  3418
Uitgave:  Hardcover

GLOSSY - GEZONDEN
Over pastoraal werk in het Bidom 
Roermond

H. Priesterschap

Prijs: € 7,50
Bestelnr.   3809
Redactie:  Grootseminarie Rolduc

Het magazine ‘Gezonden’ is een 
vervolg op de glossy ‘Geroepen’ 
die twee jaar geleden verscheen 
(bij ons te bestellen onder nr. 
3646, prijs € 7,50.) Daarin stonden 
met name de opleidingen van het 
grootseminarie en het Theologisch 
Instituut Rolduc centraal. In de 
nieuwe uitgave gaat het om de 
vraag wat het betekent om na 
afronding van die opleiding in de 
pastorale praktijk te werken. Aan 
het woord komen mensen die op 
heel verschillende plekken en vanuit 
verschillende verantwoordelijkhe-
den in parochies, zorgcentra of het 
onderwijs actief zijn. De redactie van 
‘Gezonden’ sprak met verschillende 

jonge en oudere priesters over hun 
idealen en hoe die in de praktijk 
vorm krijgen. Ook staan in de 
glossy interviews met een diaken 
die overdag in de bouw werkt en 
’s avonds op huisbezoek gaat, met 
een geestelijk verzorgster die in een 
zorgcentrum een luisterend oor 
biedt en met een docent techniek 
die sinds enkele jaren ook het vak 
levensbeschouwing geeft. Daarnaast 
worden de verschillende pastorale 
functies besproken en komen 
in het magazine bisschop Harrie 
Smeets en vicaris-generaal René 
Maessen aan het woord. Zij zijn 
niet alleen zelf gezonden, maar ook 
verantwoordelijk voor het uitzenden 
van mensen om in de Kerk in 
Limburg te werken. “Gezonden 
worden, is een innerlijk moeten, het 
is gehoor geven aan een opdracht 

“Velen stellen zich vragen bij de 
aanwezigheid van een christelijk 
klooster in Algerije, een land waar 
de islam overheerst. Dat is enigszins 
een mysterie…en toch bestond het 
klooster van Onze-Llieve-Vrouw 
van de Atlas al in 1938 en was het 
zeer geliefd bij de bevolking. Na het 
drama van 1996 blijft het klooster 
voortbestaan in Marokko. Ook deze 
strip licht een stukje van de sluier 
op.” Broeder Jean-Pierre. Prachtige 
kleurige uitvoering met hard cover.
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die je niet naast je neer kunt 
leggen,” aldus bisschop Smeets. De 
glossy ‘Gezonden’ gaat ook in op de 
vraag wat pastoraal werk eigenlijk is, 
of werken in de Kerk als een beroep 
of als een roeping moet worden 
gezien. Ook wordt beschreven 
welke opleidingsmogelijkheden er in 
Limburg zijn. 

LESSEN UIT LIEFDE VOOR MIJN 
PRIESTERS
33 Meditaties in de vorm van 
onderrichtingen –lessen uit liefde–
voor het priesterlijk leven in deze 
tijd.

Prijs: € 19,00
Bestelnr.  3655
Redactie:  Pastoor Luc Buyens

Dit boek kwam tot stand door 
mystieke inspraken in de maanden 
tussen het hoogfeest van OLV 
Tenhemelopneming 2008 en Witte 
Donderdag 2009. 

In dit geschrift neemt de Heer Jezus 
als het ware zijn priesters apart om 
hen te onderrichten zoals Hij dat 
eens met zijn leerlingen deed. Deze 
onderrichtingen zijn bedoeld ter 
bemoediging. Ze willen opwekken, 
wakker schudden, nieuw leven 
schenken en een hernieuwde inzet 
bij iedere priester bewerkstelligen. 
Ze zijn ter voorbereiding op de 
ernstige tijden die komen gaan. Het 
werk is echte geestelijke lezing en 
zeer toegankelijk. Deze meditaties 
beogen ook priesters bijeen te 
brengen om samen de woorden 
te overwegen en elkaar in het 
priesterschap te steunen.

Gebed & Spiritualiteit

DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
Een genade voor onze tijd

Prijs: € 10,50
Bestelnr.  3798
Auteur:  Hélène Dumont

Net zoals zijn voorgangers legt 
paus Franciscus in zijn verkondiging 
een grote nadruk op de goddelijke 
barmhartigheid. In dit boek geeft 

Hélène Dumont op een heldere wijze 
een overzicht van de verschillende 
aspecten van deze devotie: de 
verering van de beeltenis van 
de barmhartige Jezus met de 
aanroeping: ‘Jezus, ik vertrouw op 
U’, de viering van het feest van de 
goddelijke barmhartigheid, het 
bidden van het kroontje van de 
goddelijke barmhartigheid, het 
gebed om drie uur - het uur van de 
barmhartigheid. Het is de verdienste 
van Hélène Dumont om gevat en 
heel nauwkeurig de geschiedenis 
en de betekenis te schetsen van de 
devotie-oefeningen die ontvangen 
werden en doorgegeven door de 
heilige zuster Faustina. De lezer vindt 
hier een gids om deze devotie te 
beoefenen in de volle rijkdom van 
haar geestelijke inhoud.” - Kardinaal 
Philippe Barbarin

ALLEENSPRAAK DER ZIEL
Thomas a Kempis

Prijs: € 14,50
Bestelnr.  3760

Het Titus Brandsma Instituut in 
Nijmegen waar de vertaling van 
dit boek gemaakt is, is onder meer 
gespecialiseerd in de spiritualiteit 
van de Moderne Devotie. Dit is een 
spirituele stroming (veertiende-
vijftiende eeuw) aan de vooravond 
van de Reformatie in de zestiende 
eeuw, dat als belangrijkste boek 
de ‘Navolging van Christus’ van - 
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hoogst waarschijnlijk - Thomas van 
Kempen heeft opgeleverd. Het boek 
dat hier is vertaald, is van dezelfde 
auteur en is zowel qua inleiding 
als vertaling een zeer waardevolle 
bijdrage aan het dieper begrijpen 
van de klassieke stromingen in 
de spiritualiteit. Men moet het 
echter met mondjesmaat ‘proeven’, 
herkauwen en bemediteren, zoals 
de mensen als Van Kempen er zelf 
ook mee omgingen. Daarmee komt 
men indirect ook bij grondtrekken 
van latere vormen van spiritualiteit, 
zoals bijvoorbeeld die van de 
Jezuïeten. Dit mooi uitgegeven 
boek is een waardevolle aanvulling 
voor lezers met belangstelling voor 
klassieke vormen van spiritualiteit, 
en spreekt aan bij het hedendaagse 
zoeken naar spirituele vormen van 
zingeving.

LIEFS, HENRI – HENRI NOUWEN
Brieven over vriendschap, 
geloof en spiritueel leven

Prijs: € 25,99
Bestelnr.  3654
Uitgave:   Hard cover
Pagina’s:  288

Gloednieuwe publicatie met schat 
aan onbekende brieven van Henri 
Nouwen. Naast de 40 boeken die 
Henri Nouwen publiceerde liet 
de auteur ook meer dan 5000 

brieven na. Speciaal voor de 20ste 
verjaardag van zijn sterfdag heeft de 
Henri Nouwen Trust in Amerika 200 
brieven samengebracht die de meest 
persoonlijke en intieme gedachten 
van Henri Nouwen bevatten. ‘Ik 
heb brieven gekozen waarin Henri 
antwoordt op mensen die zich in een 
crisis bevinden’, vertelt samenstelster 
Gabrielle Earnshaw. ‘Aan mensen die 
op een bepaalde manier op zoek zijn 
naar richting in hun leven. En ik heb 
brieven gekozen waarin hij worstelt 
met de zaken waarop hij reageert. 
Nouwen leed een zeer emotioneel 
leven, met een authentieke behoefte 
aan liefde en vriendschap. Daarbij 
gaat hij ook de zoektocht naar zijn 
eigen seksualiteit niet uit de weg.

WIE BEN IK ? – HENRI NOUWEN
Drie onvergetelijke preken

Prijs: € 9,95
Bestelnr.  3773

Nieuwe nog niet eerder gepubli-
ceerde preken van Henri Nouwen. 
Hij raakte met zijn preken bij ‘Hour 
of Power’ vele mensen in hun hart. 
Hij toonde zijn kwetsbaarheid 
en liet daarmee zien hoe hij ook 
persoonlijk leefde van de genade 
en barmhartigheid van God. Deze 
bemoedigende woorden waren 
en zijn een troost voor velen. Een 
boek met nieuwe, onvergetelijke 
preken van de wereldwijd bekende 
auteur.

Cadeautip!

NIEUWE WIJN
De vrucht van de H. Geest

Prijs: € 19,95
Bestelnr. 3764
Auteur:  W. Stinissen

Christen zijn houdt in dat je leeft 
onder de leiding van de heilige 
Geest. Dan rijpt de vrucht van de 
liefde die verschillende bloemen 
heeft. Je hoort de wind waaien en je 
laat je door hem meevoeren. Je laat 
je niet langer door je eigen kleine 
wensen en voorkeuren sturen. Hij 
is je leider. En zelfs meer dan dat: 
Hij is de gever van leven. Nieuw 
bloed stroomt door je aderen. Iets 
van de eeuwigheid vult de tijd. Hoe 
dikwijls vergeten wij dat niet? We 
leven als slaapwandelaars, naast de 
eigenlijke werkelijkheid. We hebben 
een geestelijk ontwaken nodig. Dit 
boek wil je de rijkdom laten zien 
van het leven als leerling van Jezus. 
Stilaan ontdek je de ware vreugde, 
vrede, zachtmoedigheid, geduld, 
echtheid...

Alle prijzen zijn exclusief 
verzendkosten, prijswijzigingen 
voorbehouden.

A.U.B. Op tijd bestellen i.v.m. 
eventuele verwachte lange 
levertijden. 
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