
Bezinning & inspiratie: kom naar de Byblos boekhandel!
Job als voorbeeld
Hoe het bijbelboek boek Job  
ons perspectief geeft voor  
de toekomst.

Een strenge invaller
Juf Fiep krijgt een baby!  
Haar vervanger is wel erg streng. 
Is dat nou nodig?

Goed ouderschap
Speciaal voor niet-perfecte 
ouders. Deze onderwerpen  
doen er écht toe.

De NBV21 is er!
Een vertaling die is nieuw en tóch 
vertrouwd. Bekijk alle 14 edities.

Laatste deel
Dit is het aangrijpende laatste 
deel van de trilogie ‘onderweg  
naar Afrika’.

boeken blijven boeien
NUMMER 4, HERFST 2021

4 8 11147

https://www.rankkampen.nl/9789043537148/binnendijk-henk/niemand-is-als-hij/
https://www.rankkampen.nl/9789085434597/oranje-corien-meijer-marja/1-april-met-meester-bil/
https://www.rankkampen.nl/bijbels/nieuwe-bijbelvertaling-2021/
https://www.rankkampen.nl/9789023960652/joubert-irma/een-thuis-in-afrika/


  

speciaal voor 
niet-perfecte ouders!

  Nieuw praktisch opvoedboek  

Iedere ouder wil het beste voor 
zijn kind. Dat het in een veilige 
omgeving opgroeit tot volwassene.  
We willen het ouderschap graag 
goed doen. Maar hoe dan? 

In dit boek bespreken Willemijn de 
Weerd en Michelle van Dusseldorp 
onderwerpen die er in de opvoeding 
écht toen doen, zoals: hoe heeft God 
familie-zijn bedoeld? Hoe ga je om met 
je eigen gevoelens en die van je kind? 
Welke vaardigheden moet een kind 
leren? 
Daarnaast is er aandacht voor de 
ontwikkeling van het kind en wat  
er per periode nodig is om een goed 
genoeg ouder te zijn.

€ 24,99

“�Dit�boek�is�voor�mij�een�spiegel.�Ik�word�uitgedaagd�naar�mijn��
eigen�ouderschap�te�kijken.�De�Goed�genoeg�ouder�leest�makkelijk�weg,��
is�boeiend�tot�het�eind�en�geeft�je�belangrijk�handvatten�en�tips.�
Een�echte�must-have�voor�in�je�boekenkast!”��

Karina van der Wal | Boekhandel De Rank

Onderdeel van Royal Jongbloed Publishing



welkom

Je vindt een Byblos boekhandel in: Colofon
Bij Byblos is een uitgave 
van Byblos, de betere 
christelijke boekhandels.
www.byblos.nl
info@byblos.nl
Prijswijzigingen voorbehouden. 

Ontwerp & Vormgeving: 
TOKO73; Tamar de Klijn
Illustraties: 
Patrick Teunissen
Eindredactie: Elisabeth van 
Munster, Erik Verhagen

Alblasserdam - De Schuilplaats
Alphen a/d Rijn - 
Ichthusboekhandel
Apeldoorn - CLC Boeken  
& Muziek
Barneveld - De Wedloop
Den Haag - Ichthusboekhandel
Dokkum - De Boektiek 
Ede - Frits Hardeman
Goes - Afslag 29
Gouda - Boekhandel Smit
Haarlem - Bijbel-In
IJsselmuiden - De Pelgrim

Kampen - De Rank
Katwijk aan Zee - Het Baken
Krimpen a/d IJssel - Brugzicht
Leiden - Ichthusboekhandel
Middelburg - Afslag 29
Oud-Beijerland - Duifhuizen 
Ouddorp - Akershoek
Rijssen - Boekenhuis
Rotterdam - Van Rietschoten
Sommelsdijk - Van der Boom 
Staphorst - De Haan Boeken
Urk - ’t Boekendal
Veen - ‘t Schrijvertje 
Veenendaal - De Rank
Voorthuizen - De Appelboom

Waddinxveen - Burger
Woerden - De Hoeksteen
Zoetermeer -  
Ichthusboekhandel
Zwolle - Goedhart
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Af en toe ontsnappen aan de werkelijkheid  
is heerlijk. En dat kan heel goed met een 
boek! Dus geef jezelf -of iemand anders- een 
boek cadeau, nestel je op de bank en geniet…
 

Tot snel in één van onze winkels! 

www.bybos.nl

“Als ik lees, vergeet ik 
alles om me heen.”

Positieve verandering
Hoe vind je tijd voor wat 
jij belangrijk vindt? Hoe 
krijg je het huwelijk van 
je dromen? En hoe leer je 
iets moeilijks uit je hoofd? 

 Pagina 12

Wegdromen op de bank
Duik met een kopje thee en 
een fijne roman op de bank. 
Bekijk de mooiste romans 
van dit najaar. 

 Pagina 4

De lekkerste gerechten!
Langere avonden betekent 
uitgebreider tafelen. Met 
vrienden en familie. En dat 
koken? Dat doen we samen! 

 Pagina 10

NBV21 is er!
De NBV21 is dé bijbel voor 
de 21e eeuw. Hij brengt je 
dichterbij de bron. Bekijk hier 
de verschillende edities. 

 Pagina 6

byblos.nl:

altijd in de

buurt!

Versterk je geloof
Ook (of júist) in deze tijd 
is het belangrijk je geloof 
te voeden. En dat van je 
(klein-)kinderen. Deze 
boeken helpen je op weg.   

 Pagina 9



De kist 
Rob Buntink
Al meer dan 10 jaar ontmoet 
presentator Kefah Allush in zijn  
Fiat 500 bekende Nederlanders.  
Hij praat met hen over verlies,  
rouw, sterfelijkheid, dementie, 
zelfdoding, afscheid nemen en  
het leven na de dood. De meest  
prachtige en inspirerende inzichten  
en wijsheden zijn in dit boek  
verzameld.  

20,99

Ga voor positieve verandering! 
Versterk vriendschappen, leef meer  
met de dag, word een niet-pefecte ouder 
of bouw aan je huwelijk. Deze boeken 
geven je een zetje in de goede richting. 

lifestyle

De goed-genoeg-ouder 
Willemijn de Weerd
Ouderschap is topsport. En hoe doe  
je dat eigenlijk? In dit boek staan 
onderwerpen die er écht toe doen.  
Zoals: Hoe heeft God familie-zijn 
bedoeld? Welke vaardigheden moet  
een kind leren? En hoe ga je om met  
de gevoelens van je kind? Bij elke 
leeftijdsgroep lees je wat nodig is  
om een goed-genoeg-ouder te zijn. 

24,99

Inhoud & inspiratie  
Magazines
Kruip lekker op de bank met 
een van deze magazines  
vol persoonlijke verhalen, 
fijne reportages, 
diepgaande interviews  
en handige tips!

Vanaf 9,95

https://www.rankkampen.nl/9789043537230/puur-magazine-nr-2-2021-leven-is-k/
https://www.rankkampen.nl/9789464250190/open-boek/
https://www.rankkampen.nl/9789088972775/stel-magazine-3/


Screen kids  
Gary Chapman
Onze kinderen groeien op in een 
digitale wereld. Ze besteden meer tijd 
achter een scherm en minder tijd aan 
lezen. Dit boek brengt een positieve 
verandering in het leven van je kind. Je 
ontdekt hoe je je kind opvoedt in een 
wereld vol beeldschermen.  

19,95

Is het  beeldscherm de baas in huis?

Het huwelijk van je dromen 
Gary Chapman
Een goed huwelijk komt niet 
aanwaaien. Daar is liefde in actie  
voor nodig. Maar hoe? Gary Chapman 
laat zien hoe je bouwt aan die 
eenheid. Met praktische adviezen  
over communicatie, conflicthantering, 
het nemen van beslissingen en je 
houding ten aanzien van (schoon-)
ouders, seks of geld.

20,-
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Vrienden of je leven 
Henk Stoorvogel
Dit boek schudt mannen wakker: 
investeer meer tijd in vriendschap! 
Stoorvogel en Struik weten wat er  
in mannen omgaat. Ze leggen uit  
hoe mannenvriendschap werkt  
(en hoe niet). Hoe je vrienden maakt 
(en ze kwijtraakt). En wat het  
oplevert wanneer vrienden zich  
samen inzetten voor de samenleving. 

16,99

Kraamjournal 
Power to the mama’s
Voor jezelf, je zus, een vriendin of 
buurvrouw. Het Kraamjournal is 
er speciaal voor jou als (kersverse) 
mama! Dit boek geeft je écht handige 
handvatten voor die eerste maanden 
als moeder. Met ervaringsverhalen en 
tips van professionals. Alles waar je in 
de eerste maanden met een baby tegen 
aanloopt, wordt behandeld. 

19,95

Knappe kronkels 
Hanna Holwerda
Wist je dat je hersenen werken op 
elektriciteit? Dat ze sneller reageren 
op iets dat niet goed gaat, dan op iets 
dat wel goed gaat? En dat er trucjes 
zijn om iets moeilijks uit je hoofd te 
leren? Ontdek deze én andere knappe 
kronkels in je hoofd! 

16,99 
leeftijd 9+

Durf te leven met de dag 
Annemarie van Heijningen
Annemarie van Heijningen wil je 
bewust maken van je sterfelijkheid. 
Je laten nadenken over de praktische 
zaken rond overlijden. Dit doet ze 
zoals zij dat goed kan: met diepgaande 
lichtvoetigheid. Je verrijkt je leven als 
je de dood onder ogen durft te zien.  

14,99

Voluit leven planner 
Eline Hoogenboom
Jij wilt tijd en ruimte voor dingen  
die jij belangrijk vindt: tijd met God, 
voor relaties, maar ook tijd om 
verdrietig of blij te zijn. Deze planner 
geeft je handvatten om prioriteit te 
geven aan dat wat voor jou belangrijk 
is. Met vragen, kleine opdrachten, 
lijstjes en tips. 

22,99

https://www.rankkampen.nl/9789088972904/heijningen-steenbergen-annemarie-van/durf-te-leven-met-de-dag/
https://www.rankkampen.nl/9789043537247/hoogenboom-eline/voluit-leven-planner/
https://www.rankkampen.nl/9789058041883/koudijs-danielle/kraamjournal/
https://www.rankkampen.nl/9789033802690/chapman-gary/het-huwelijk-van-je-dromen/


Samen de bijbel ontdekken  
Age Romkes

Zoekbijbel 
Sarah Parker

Bijbelkringen zijn belangrijke bouwstenen 
voor gemeenten. Er gebeurt veel in zo’n 
kleine groep. Je leeft met elkaar mee en 
samen probeer je te groeien in geloof. 
Maar hoe pak je het aan? Hoe bereid je 
een bijbelstudie voor en hoe leid je het 
kringgesprek? En wat doe je als het even 
niet lekker loopt? 
 

14,99

Vind de Romeinse soldaten, de vier 
herders en het baby’tje Jezus. Lees over 
de geboorte van Jezus, over de verlamde 
man die door Jezus werd genezen en  
over het Laatste Avondmaal. Lukt het jou 
om alle mensen, dieren en voorwerpen 
te ontdekken? 
Meer dan 450 dingen om te zoeken  
en te tellen! 

13,99

geloof
verdieping

Theater voor engelen 
Tomáš Halik
God zoekt de mens vaak op in de stilte  
en in het verborgene, zonder dat iemand 
het zelf merkt. Tomáš Halík probeert  
deze ontmoetingen op het spoor te 
komen en beschrijft ze als een voort-
durende dialoog met God.
Een zoektocht naar en de ontmoeting  
met God.

22,50

Het grote nieuws van de Bijbel is dat  
God van jou houdt en dat Hij jou kent!  
Hij heeft jouw naam in de palm van  
zijn hand gegrift. Max Lucado schreef 
korte overdenkingen bij de Psalmen.  
Over verwondering, hoop, troost, 
blijdschap en kracht. Woorden voor 
moeilijke en mooie dagen. 
 

16,99

In de palm van Gods hand 
Max Lucado 

speciaal voor bijbel-kringen

https://www.rankkampen.nl/9789026624933/parker-sarah/zoekbijbel/
https://www.rankkampen.nl/9789033802621/lucado-max/in-de-palm-van-gods-hand/
https://www.rankkampen.nl/9789043537063/romkes-age-britstra-hylke-woudstra/samen-de-bijbel-ontdekken/


   

Jouw rol in Gods verhaal  
Paul Basden

Leven in het licht  
van de wederkomst 
Dick Langhenkel
De Bijbel laat zien dat de laatste fase 
van de eindtijd veel zal vragen van de 
mensheid, maar ook van Gods kinderen. 
Hoe kunnen we als gelovigen leven 
zonder te worden lamgelegd door  
angst of paniek? Emeritus predikant  
Dick Langhenkel je mee in een 
dieptestudie naar deze vragen. 
 
14,95

Hoop in bang tijden 
Tim Keller
Wat betekent Jezus’ opstanding in je 
persoonlijke en dagelijkse leven?  
Tim Keller vertelt niet zomaar dat  
Jezus leeft. Hij laat zien wat een verschil 
het maakt. In alles waar je mee te maken 
hebt. Je kijkt anders naar het verhaal 
waarvan je dacht dat je het kende. 
 

19,95

Door een verdrietige gebeurtenis zocht 
Henk Binnendijk troost in de Bijbel. 
Algauw kwam hij uit bij het boek Job.  
Job is een man die veel geleden heeft.  
En toch blijft hij standvastig in zijn geloof. 
Wat kunnen wij van hem leren? 
Met bijbelstudievragen.  

18,99

Maria is een voorbeeld van geloof en 
vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt 
bemoedigd. Dit boek gaat terug naar  
de Bijbel om Maria opnieuw in beeld  
te krijgen. Als Joods meisje, moeder  
van de verlosser en moeder van de 
gelovigen. 
 

27,99

Niemand is als hij 
Henk Binnendijk 

Maria  
Arnold Huigen

7

Dit is geen dagboek en ook geen bijbel. Wat het dan wél is? 
Een boek over de Bijbel dat leest als een trein. Je leert meer 
over het evangelie en hoe je dat in je leven kunt toepassen.  
Je ontdekt welke rol jijzelf in Gods woord in speelt. Je groeit in 
je geloof, in het begrijpen van wie God is en in wat Hij doet. 

16,99

voor  tieners van 9 tot 12  jaar

“Hoe raak je bevriend met iemand?  
Je ontmoet iemand in de kantine op 
school, je zit naast diegene in de klas  
of je speelt in hetzelfde voetbalteam.  
Je stelt een vraag, en dan stelt diegene 
jou ook een vraag. 

Al gauw leer je hem of haar steeds  
beter kennen. Je kent iemands verhaal. 
En wanneer je iemands verhaal kent,  
ken je diegene zelf ook. Wanneer zij  
jouw verhaal kennen, kennen ze jóu  
ook. Zo werkt het ook met God.” 
Fragment uit: Jouw rol in Gods verhaal

https://www.rankkampen.nl/9789043537148/binnendijk-henk/niemand-is-als-hij/
https://www.rankkampen.nl/9789043534895/huijgen-arnold/maria/
https://www.rankkampen.nl/9789083154695/langhenkel-dick/leven-in-het-licht-van-de-wederkomst/


  

bijbels

Literaire editie 
13 x 21,3 cm | 45,-

Bijbel met kunstwerken uit de Lage Landen 
16 x 24 cm | 89,90

Compact - pastel 
10 x 15 cm | 55,-

Edge Lined - editie 
14,5 x 22 cm | 175,- 

Compact - tijdloos 
10 x 15 cm | 55,-

Compact - modern 
10 x 15 cm | 52,50

Standaardeditie Deluxe (duimgrepen) 
14,5 x 22 cm | 77,50

Huisbijbel 
14,5 x 22 cm | 48,- 
incl. DC boeken | 49,50

Huwelijksbijbel 
14,5 x 22 cm | 53,-
incl. DC boeken | 54,50

Kanselbijbel Deluxe 
23 x 35 cm | 495,-  

NBV21 is er!
Kom naar onze winkel en bekijk, voel, 
vergelijk én ervaar welke bijbel het beste bij  
je past. En heb je hulp nodig bij het kiezen?  
Wij adviseren je graag!

Actie! Tot 1/12/21150,-

Standaardeditie 
14,5 x 22 cm | 38,- 
incl. DC boeken | 39,50

https://www.rankkampen.nl/9789089124005/nbg/nbv21-standaardeditie/
https://www.rankkampen.nl/9789089124036/nbg/nbv21-huisbijbel/
https://www.rankkampen.nl/9789089124067/nbg/nbv21-huwelijksbijbel/
https://www.rankkampen.nl/9789089124081/nbg/nbv21-kanselbijbel-deluxe/
https://www.rankkampen.nl/9789089124104/nbg/nbv21-compact-tijdloos/
https://www.rankkampen.nl/9789089124098/nbg/nbv21-compact-pastel/
https://www.rankkampen.nl/9789089124111/nbg/nbv21-compact-modern/
https://www.rankkampen.nl/9789089124050/nbg/nbv21-edge-lined-editie/
https://www.rankkampen.nl/9789089124029/nbg/nbv21-standaardeditie-deluxe/
https://www.rankkampen.nl/9789021428758/nbg/nbv21-literaire-bijbel/
https://www.rankkampen.nl/9789025313630/nbg/nbv21-kunstbijbel/
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non-fictie

Eeuwenoude stilte  
hier en nu 
Mirjam van der Vegt
Herademen, struikelen, beminnen en uitreiken: rust vinden gaat 
in verschillende fases. Met dit boek kom je al kijkend tot rust.  
Het staat vol prachtige teksten. En in de kunstwerken en foto’s 
van natuur en architectuur staat verstilling centraal. 

39,99

Samen 
Luke Adam Hawker
Dit prachtige cadeauboek gaat over  
een grote storm die over de wereld 
raast. Iedereen trekt zich terug in zijn 
huis. En dan is het opeens erg stil...  
En in die stilte merk je waar het in  
het leven echt om gaat: verbinding  
en saamhorigheid. 

14,99

Brieven aan ‘t Hooge Nest 
Roxane van Iperen
Naar aanleiding van het boek ‘t Hooge 
Nest hebben veel lezers auteur Roxane 
geschreven. Ontroerende brieven met 
ontboezemingen over de oorlog, over 
onbesproken leed en over opgroeien 
in een door trauma’s getekend gezin. 
Maar er kwam ook nieuwe informatie 
over personen uit ‘t Hooge Nest... 

19,99

Genadeloos Goed 
Arie de Rover
Je opvoeding, je carrière, je geld, 
streven naar geluk – zelfs je eigen 
geloof kan je in de weg zitten.
Arie bespreekt al deze onderwerpen 
en laat zien hoe je er op een gezonde 
manier mee om kunt gaan. Je leert  
hoe je de genade van God écht kunt 
beleven en uitleven. 

17,90

Het grote Rail Away Boek 
Joanne Brouwer
Er komt heel wat bij kijken voordat een 
aflevering van Rail Away wordt uitge-
zonden. Dit boek neemt je mee achter 
de schermen. Je krijgt een indruk van 
de mooiste reizen van de afgelopen 
jaren, op de meest bijzondere locaties 
over de hele wereld.  

34,95 

https://www.rankkampen.nl/9789043534994/vegt-mirjam-van-der/eeuwenoude-stilte-hier-en-nu/
https://www.rankkampen.nl/9789463691529/rover-arie-de/genadeloos-goed/


Door de wol geverfd 
Esther van Lunteren
Twee vrouwen wonen beiden in het 
wevershuisje aan de Oranjegracht in 
Leiden. Flora probeert in 1832 haar 
hoofd boven water te houden tijdens 
de cholera-epidemie. En Merel duikt 
in 2021 in de geschiedenis van hun 
monumentale huis. En die geschiedenis 
zet haar flink aan het denken…

21,99

Een lied in de schaduw 
Lynn Austin
Nederland tijdens de WOII
Lena besluit onderduikers te verbergen. 
Haar dochter Ans verhuist naar Leiden 
en gaat bij het verzet. De Joodse violiste 
Miriam is naar Nederland gevlucht. 
Om te overleven moet Miriam een 
keuze maken die de levens van de 
drie vrouwen voorgoed met elkaar zal 
verbinden.

24,99

Niets ontgaat ons 
Janke Reitsma
Koens zusje Aukje wordt geboren met 
een ernstige chromosoomafwijking. 
Ze heeft niet lang te leven. Koens 
moeder kampt met psychische klachten 
waardoor Koen de zorg voor zijn zusje 
op zich neemt. Dat gaat zo ver dat hij 
besluit Aukje naar het wad te brengen, 
de plek waarvan hij vindt dat ze die  
één keer moet zien.

22,99

Waar ik voor leef 
Karen Kingsbury
Tommy Baxter wil politieagent worden 
om het onrecht in de wereld te 
bestrijden. Als zijn vriendin ziek wordt 
en moet vechten voor haar leven,  
beseft hij echter dat de strijd nog  
maar net begonnen is…
Een hoopvolle roman over omgaan  
met wat op je pad komt.

21,99

fictie
romans

De  

nieuwe 

Lynn  

Austin! 

https://www.rankkampen.nl/9789029732031/kingsbury-karen/waar-ik-voor-leef/
https://www.rankkampen.nl/9789029731591/austin-lynn/een-lied-in-de-schaduw/
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Nachtvogel 
Cathy Gohlke
Appalachia (VS) aan de vooravond  
van de Tweede Wereldoorlog 
Lilliana opent een bibliotheek waar 
iedereen welkom is, ongeacht de 
huidskleur. Daar is de Ku Klux Klan  
het niet mee eens. En dat laten ze 
merken ook. Een verhaal over moed  
en maatschappelijke bewogenheid. 

24,90

Het huis tussen de appelbomen 
Heidi Chiavaroli
Een jonge vrouw vindt een 
gedichtenbundel en brieven van een 
vriendin van de beroemde schrijfster 
Johanna. Terwijl ze meer te weten komt 
over deze Johanna, vindt ze niet alleen 
een fascinerend levensverhaal. Ze vindt 
ook vergeving voor het verraad van haar 
zus dat haar al jaren achtervolgt.

23,99

Avé 
Elise Alkema
Avé wordt na de dood van haar moeder 
door haar vader uitgenodigd op het 
eiland Grimsey, IJsland. Ze hoopt hem 
te vragen waarom hij haar achterliet.  
In een reis vol verwarrende 
ontmoetingen komt ze zichzelf en haar 
diepste angst tegen. Kan Avé haar eigen 
geschiedenis onder ogen te zien? 

20,- 

Een deur die altijd openstaat  
Melissa Tagg
Jenessa wil het huis waarin ze 
opgroeide verkopen. Ze heeft er zoveel 
nare herinneringen aan. Als ze het 
huis verkoop-klaar maakt, treft ze 
in een schuurtje op het terrein drie 
verwaarloosde kinderen. Wat is hun 
verhaal? En wat kan Jenessa doen?

21,99

Vlindermeisje 
Janny den Besten
Janneke fladdert altijd door het leven. 
Ze vindt leven te mooi om lang over nare 
dingen te treuren. Maar ineens ziet haar 
man haar veranderen van een vrolijke 
vlinder in een tobbertje. Wat is er aan de 
hand? En hoe kan hij haar helpen? 

17,95

Een thuis in Afrika
Irma Joubert
De 7-jarige Charles wordt in 1940 naar het platteland gebracht 
vanwege bombardementen op Londen. Majoor Oswald von Stein 
vecht ondertussen tegen het Duitse leger. Na de oorlog hebben  
ze allebei hetzelfde doel voor ogen: een nieuw bestaan opbouwen 
in Zuid-Afrika. Lukt het hun een thuis te vinden?

24,99

Het meisje, de draak  
en de dominee 
Jannie van den Brink
‘Ik zal nooit meer eenzaam zijn, want 
Vader, U bent altijd bij mij.’ Als Anna dit 
lied hoort zingen, dan verzet alles in haar 
zich ertegen. Het is gewoon niet waar. 
In terugblikken op een levensweg vol 
vragen en antwoorden, nederlagen en 
overwinningen, komen gebeurtenissen uit 
haar jeugd met grote heftigheid boven.

22,50

Nederlands 

Debuut!

https://www.rankkampen.nl/9789023960652/joubert-irma/een-thuis-in-afrika/
https://www.rankkampen.nl/9789087186180/besten-janny-den/vlindermeisje/
https://www.rankkampen.nl/9789029731454/tagg-melissa/een-deur-die-altijd-openstaat/
https://www.rankkampen.nl/9789464250022/alkema-elise/ave/


Noorse truien breien 
Linka Neumann
In ons koude kikkerlandje heb je er  
nooit genoeg van: dikke truien! Met  
deze 13 breipatronen brei je zelf 
behaaglijke en duurzame truien met 
Noorse prints. Voor jezelf of voor 
iemand anders. Van maat s tot xxl.
Met uitgebreide werkbeschrijvingen  
en diagrammen 

35,-

De zoete bakplaat 
Rukmini Iyer
Van kers-walnootbrownies met 
mascarpone tot chocolade-limoentaart. 
Van saffraansinaasappelcake tot muffins 
met pindakaas, framboos en banaan.  
Of je nu zoekt naar iets eenvoudigs voor 
bij de thee of indruk wilt maken met een 
groots dessert: met dit boek gaat 
het lukken! 

21,99

Briljante LEGO ideeën 
Sarah Dees
Van bewegend speelgoed tot werkende 
machines: je kunt het allemaal maken! 
Alles wat je nodig hebt, is je eigen LEGO 
verzameling. Met de hulp van dit boek 
zet je de meest ingenieuze bouwsels in 
elkaar. Wat dacht je van een hijskraan, 
rollende robot of knikkerbaan?

18,99

Bemoedigende kaarten 
Linda Bikker
Deel bemoedigende Bijbelteksten 
en spreuken! Op elke kaart staat een 
bemoedigende tekst. Zoals ‘Ik denk aan 
je’ of ‘Hoop op God!’. Aan jou de taak de 
kaart mooi in te kleuren en op te sturen 
aan iemand die het nodig heeft

7,95

Samen eten  
Jamie Oliver 
Klaar om weer met vrienden en familie 
aan tafel te schuiven? Jamie’s nieuwste 
kookboek is een overheerlijke ode aan 
superlekkere maaltijden om met z’n allen 
van te genieten. Of je nu de volledige 
maaltijd kookt of een van de meer dan 120 
op zichzelf staande recepten kiest, het is 
Jamie’s doel om de tijd die je in de keuken 
staat zo kort mogelijk te houden, zodat je 
veel tijd met je gasten kunt doorbrengen.
Vol tips, tricks en keukenhacks! 

32,50

& doenmaken

Het grote kook- en bakboek 
van de zoete zusjes
Hanneke de Zoete
Wil je de lekkerste dingen zélf koken of bakken? De Zoete zusjes 
Saar en Janna laten je stap-voor-stap zien wat je moet doen.  
Ze hebben alle recepten zelf uitgeprobeerd en geproefd.  
Echt álles wat in dit boek staat wil je koken, bakken en opeten!

22,50

https://www.rankkampen.nl/9789087185527/bikker-linda/bemoedigende-kaarten/
https://www.rankkampen.nl/9789043922913/zoete-hanneke-de/het-grote-kook-en-bakboek-van-de-zoete/
https://www.rankkampen.nl/9789021585260/oliver-jamie/samen-eten/
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& hebbedingen
agenda’s

1, 2, 3, 4 ...  
agenda van papier 

Hoe handig een digitale agenda  
ook is, er gaat niets boven een 

papieren exemplaar. Je gebruikt  
hem voor je plezier en ze zijn ook  

nog eens mooi om te zien. Meer 
agenda’s vind je in onze winkel.

Leef! 
Een sprankelende agenda die,  
tegen alle stress en werkdruk in,  
uitnodigt tot bezieling, bezinning en 
een dagelijkse wandel met God.
Klein: 10,99 / Groot: 14,99

Elke dag nieuw
Deze agenda helpt jou als moeder om 
vast te houden aan wat echt van waarde 
is. Met ringband en sluitelastiek.
17,90

Max Lucado
Agenda met bemoedigende citaten  
en overdenkingen van Max Lucado. 
Met handige liniaal, opberghoes en 
veel notitieruimte. 
Klein: 12,99 / Groot: 14,99

Mattie
Een agenda met stijlvolle aquarellen van Mattie 
de Bruine. Met veel notitieruimte en een handige 
liniaal als bladwijzer.  
12,95

Terdege
Met fraaie foto’s, mooi vormgegeven 
bijbelteksten en inspirerende spreuken. 
Er is volop ruimte voor notities.
11,95

Essencio
Met quotes en korte
overdenkingen. Er is ruimte  
voor persoonlijke momenten,  
dankbaarheid en extra notities. 
Klein: 13,95 / Groot: 16,95

Hour of Power
Luxe agenda met elke week een  
bemoedigende Bijbeltekst. Met handige  
ringband en veel schrijfruimte.
14,95

Puur!
Door de handige ringband kun je  
deze agenda helemaal openleggen.  
Met elastieksluiting.
17,99

https://www.rankkampen.nl/9789087184544/terdege-redactie/terdege-agenda-2022/
https://www.rankkampen.nl/9789043535892/puur-agenda-2022/
https://www.rankkampen.nl/9789033131042/pater-mauritz-elise/elke-dag-nieuw-agenda-2022/
https://www.rankkampen.nl/9789087184551/bruine-mattie-de/mattie-de-bruine-agenda-2022/
https://www.rankkampen.nl/9789493206090/hour-of-power-agenda-2022/
https://www.rankkampen.nl/zoeken/?q=leef+agenda
https://www.rankkampen.nl/zoeken/?q=lucado+agenda
https://www.rankkampen.nl/zoeken/?q=essencio+agenda


Lizzy - heibel in de klas 
Jolanda Dikmeijer
‘Er is een nieuwe in onze klas.  
Sophia van Breukelen. Ze kijkt je  
niet aan, als ze tegen je praat.  
En ze maakt rare geluiden. Maar het 
ergste is hoe ze tegen Myrthe doet. 
Waarom doet niemand iets? Waarom 
doe IK niks? Ik moet iets bedenken.  
Dit moet stoppen!’

10,95
leeftijd 9+

Olaf en de groene challenge  
Evelien van Dort
De klas van Olaf doet mee met een 
groene challenge. Olaf en zijn vrienden 
willen een actie tegen zwerfvuil  
houden en een voedselbos  
planten. Maar hun rivalen  
willen op dezelfde plek  
een sportveld van  
kunstgras! Wie gaat  
de strijd winnen?

14,99
leeftijd 9+

kinderen

Mijn eigen lieve snuffie 
Daniëlle Campbell
‘Ik ben Evie. Ik woon in Schotland.  
En weet je wie dit is? Dit is Snuffie,  
mijn konijn. Ze hoort bij mij. Ze mag 
altijd met me mee. Mijn eigen, lieve 
Snuffie.’ 
Maar op een dag gaat er iets mis  
met haar… 
 

9,95
leeftijd 7+

1 april met meester Bil 
Corien Oranje
Juf Fiep krijgt een baby! En dat 
betekent dat er een vervanger komt:  
de strenge meester Bil Moddergat.  
Als meester Bil op 1 april ontploft 
vanwege een grapje, komen de 
kinderen achter het geheim van 
meester Bil. De klas van juf Fiep  
komt in actie.

11,99
leeftijd 7+

De klas  van juf  Fiep

Vol  groene weetjes & graphics

Buitenbeentje 
Jacqueline Buijs
Casper voelt zich vaak een 
buitenbeentje. Dan mag Casper naar 
de plusklas. Maar is dat de juiste 
oplossing? Want Casper zit met 
nog een groter wordend probleem. 
Niemand kan hij erover vertellen.  
Zelfs zijn beste vriend niet. En dan 
loopt alles uit de hand…

9,95
leeftijd 8+

Het raadsel van de gravin 
Ineke Kraijo
Nine en Mik gaan nooit op vakantie. 
Hun ouders hebben Hotel het Hoge 
Huis. Gelukkig is er rond het hotel 
genoeg te beleven. Zoals bij het 
donkere landhuis, waar een gravin 
woont. Er wordt gefluisterd dat het 
er niet pluis is. Wat is er precies  
aan de hand?

11,99
leeftijd 8+

Nieuwe 

serie!

https://www.rankkampen.nl/9789087185961/campbell-danielle/evie-mijn-eigen-lieve-snuffie/
https://www.rankkampen.nl/9789085434597/oranje-corien-meijer-marja/1-april-met-meester-bil/
https://www.rankkampen.nl/9789085434627/kraijo-ineke/het-raadsel-van-de-gravin/
https://www.rankkampen.nl/9789087185664/buijs-jacqueline/buitenbeentje/
https://www.rankkampen.nl/9789087185671/dijkmeijer-jolanda/lizzy-heibel-in-de-klas/
https://www.rankkampen.nl/9789026624902/dort-evelien-van/olaf-en-de-groene-challenge/
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Anne van het groene huis 
L.M. Montgomery
Een nieuwe fase breekt aan in het 
leven van Anne. Ze mag studeren aan 
Redmond College en gaat op kamers! 
Anne laat de vertrouwde omgeving 
van het Groene Huis voor langere tijd 
achter zich, en het is eerst best wennen 
in de grote stad. 

23,99
leeftijd 12+

Een nieuwe start 
Simone Foekens

Eerlijk 
Kars Veling

Tamar baalt. Voor het werk van  
haar vader moet ze verhuizen van  
Den Haag naar het dorpje Huislo.  
En daar zit Tamar echt niet op te 
wachten. Maar een paar maanden  
later moet Tamar toegeven dat het  
leven in Huislo best meevalt.

14,90
leeftijd 11+

Achtstegroepers van twee verschillende 
scholen proberen een nieuwe game uit: 
op zoek naar de schat in Virtuland! De 
game is leuk, maar al snel wordt het 
een chaos. Frank probeert het te fiksen. 
Kan Yasmin ervoor zorgen dat het 
allemaal een beetje eerlijk gaat?

13,99
leeftijd 10+

Boer Boris is dol op zijn voertuigen, en al die voertuigen  
hebben een verschillend aantal wielen. Dit kartonboek op wielen  
gaat ook over wielen: van twee wielen tot heel veel wielen. En de 
dieren mogen weer mee natuurlijk! 
 

11,99 
leeftijd 2+

Boer Boris op wielen
Ted van Lieshout Krummel 

Max Lucado
Krummel de rups voelt zich zo 
verschrikkelijk gewoon. Hij is niet 
zo sterk als de mier. Hij heeft geen 
grappig huisje op zijn rug, zoals de 
slak. Hij heeft zelfs niet van die mooie 
stippen die het lieveheersbeestje heeft. 
Hij is gewoon. Maar op een dag gebeurt 
er iets heel bijzonders met Krummel.

9,99 
leeftijd 2+

Beer en vlieg 
Hanneke Mostert &  
Hester Nijhoff
Bzzz… Beer wordt geplaagd door Vlieg. 
Vlieg gaat zitten op zijn neus, in zijn 
nek, op zijn billen … Beer wil Vlieg 
wegjagen, maar dat is nog niet  
zo gemakkelijk. Help jij mee?
Doe mee met de bewegingen van  
Beer en Vlieg. Én ontdek iets moois 
over vriendschap.

11,95
leeftijd 2+

Karton- boek

Bekend  

van Netflix

https://www.rankkampen.nl/9789025774639/lieshout-ted-van/boer-boris-start-de-motor/
https://www.rankkampen.nl/9789055605873/lucado-max/krummel/
https://www.rankkampen.nl/9789087185602/mostert-wensink-hanneke/beer-en-vlieg/
https://www.rankkampen.nl/9789033131097/foekens-simone/nieuwe-start/
https://www.rankkampen.nl/9789085434610/veling-kars/eerlijk/
https://www.rankkampen.nl/9789492168337/montgomery-l-m/anne-van-het-eiland/


Deze krant krijgt u van:

‘Jouberts grote passie is verhalen  
vertellen en dat kan ze als geen ander’.  

Nederlands Dagblad 

De zevenjarige Charles wordt vanwege 
de bombardementen op Londen in 1940 
geëvacueerd naar het platteland van Schotland. 

Aan de andere kant trekt het Duitse leger ten strijde 
tegen Rusland. Onder de manschappen bevindt zicht 
een jonge majoor, Oswald. De oorlog tekent beide 
jongens voor het leven en onafhankelijk van elkaar 
reizen ze naar Zuid-Afrika om daar een nieuw  
bestaan op te bouwen.

Eindelijk:  het derde deel  van Jouberts  drieluik. Elk deel is ook afzonderlijk  te lezen!

https://www.rankkampen.nl/9789023960652/joubert-irma/een-thuis-in-afrika/

