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 Ommetje van geluk 
Lusjes lopen opent ogen  

Marinus van den Berg 
€ 15,99
 
In Ommetje van geluk deelt Marinus van 
den Berg zijn ervaringen als wandelaar. 
Hij raakte geïnspireerd door het 
dagelijkse lusjes lopen: miniommetjes in 
je eigen buurt, alleen of met een ander. 
Je hoeft niet ver te gaan, maar wandelen 
met aandacht voor je omgeving én voor 
de stem van je hart, geeft vreugde en 
maakt lopen tot een kleine pelgrimage.
In zijn verhalen en gedichten laat 
Marinus van den Berg zien hoe een 
dagelijks rondje je weer van klein geluk 
kan laten proeven.

 Domweg gelukkig 
Een theologisch en filosofisch  
essay over het streven naar geluk  

Willem Maarten Dekker
€ 14,99
 
Misschien moeten we weer leren  
om juist het ongeluk te aanvaarden?  
Gaat het juist om de kunst van het 
ongelukkig zijn? Ook als christen 
kun je je afvragen: in hoeverre moet 
ik meedoen met dit streven naar 
persoonlijk geluk? Is dat inderdaad  
wat God ons wil geven, of gaat het veel  
meer om de zin van het bestaan, of  
troost in het bestaan, dan om geluk?

 Er is zoveel dat niet hoeft.
Over eenvoud van leven, geloof  
en liefde  

Tomas Sjödin 
€ 16,99 
 
“Door iets niet te doen, nee te zeggen 
en je verlangens te snoeien, creëer je 
ruimte en een plek waar iets groters 
kan gaan groeien. Verlangens zijn 
goed maar wanneer ze als hele kuddes 
op je af komen is het verstandig om 
een beetje streng te zijn. Daar waar 
sommige verlangens een vriendelijk 
nee ontvangen, stroomt niet zelden een 
onverwachte blijdschap binnen. Er is 
zoveel dat niet hoeft...” – Tomas Sjödin
Lees ook Leven vanuit rust (Tomas Sjödin).

 Cocos your home 
In vijf stappen naar  
een opgeruimd en sfeervol huis

Carianne en David Ros 
€ 18,99

Waarom is spullen wegdoen en overzicht 
creëren soms lastig en heeft opruimen 
vaak maar kort resultaat? Als je een 
makkelijk op te ruimen huis wilt, als je 
wilt dat je huis meer een thuis wordt 
in plaats van een soort opslagruimte, 
breng dan met dit boek Cocos in huis! 
Cocos staat voor vijf stappen om je huis 
op te ruimen, te organiseren en tot een 
sfeervoller thuis te maken. 

Trouw tipt
Esther Kouw beleefde een moeilijke 
tijd, ging op zoek naar meer rust  
en stabiliteit , belandde in een 
Benedictijns klooster en vond daar 
rust. De weerslag van dat proces 
vervatte ze in dit zeer toegankelijke 
boek, dat zich laat lezen en  
gebruiken als een werkboek.

 Rust Ruimte Ritme 
Leren van de Benedictijnse levenskunst 

Esther Kouw
€ 20

Esther Kouw neemt de lezer mee op 
ontdekkingstocht door de benedictijnse traditie.  
Ze benoemt en omschrijft de kernwaarden van  
deze traditie en maakt vervolgens de vertaalslag  
naar het leven van alledag. Dit doet ze met  
behulp van vier kernwoorden:

STIL: Ontmoet jezelf in de stilte

LUISTER: Luister naar jezelf en naar wat de situatie 
van je vraagt

ACCEPTATIE: Kom je eigen realiteit onder ogen  
en leer deze te accepteren

KIES: Welke keuze maak je vervolgens

Naast deze kernwoorden bevat het boek ook  
een aantal oefeningen, die onder andere met stilte, 
ademhaling en aandacht te maken hebben.

http://
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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

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 - Den Hertog
Oud-Beijerland - Duifhuizen 
Ouddorp - Akershoek
Rijssen - Boekenhuis
Rotterdam - Van Rietschoten
Sommelsdijk - Van der Boom 
Staphorst - De Haan Boeken
Urk - Koster
Urk - ’t Boekendal
Veen - ‘t Schrijvertje 
Veenendaal - De Rank
Voorthuizen - De Appelboom

Waddinxveen - Burger
Woerden - De Hoeksteen
Zoetermeer -  
Ichthusboekhandel
Zwolle - Goedhart

3

Waar je dit jaar ook de zomer viert, een 
boek mag er niet ontbreken. In deze editie 
Bij Byblos tippen we je boeken voor de  
hele familie en voor elk soort vakantie.  
En wil je meer te kiezen hebben? Kom dan 
langs in een van onze winkels of ga naar 
www.bybos.nl 

We wensen je een mooie zomer!

Ga op reis in een boek!

Spanning en sensatie
Wat is er gebeurd? Wie is  
de dader? En vooral: hoe  
gaat dit eindigen? Deze 
spannende boeken móet  
je echt lezen! 

 Pagina 12Lange zomerdagen
Dat betekent tijd om te 
lezen! Van romans tot 
thrillers en van magazines 
tot vakantiedoeboeken. 
Bekijk onze tips. 

 Pagina 4

Heerlijk wegdromen
Het kan zo heerlijk zijn  
om te ontspannen met  
een goed boek. We hebben 
de mooiste romans van  
dit moment voor je op  
een rijtje gezet.  

 Pagina 10

Tijd voor stilte
Met stiltetijd creëer je 
tijd voor jezelf én voor 
tijd met God. Je ervaart 
Zijn liefde en nabijheid. 
Deze boeken helpen je 
hierbij op weg. 

 Pagina 6

byblos.nl:

altijd in de

buurt!

NBV21 komt eraan!
Heb je het al gehoord?  
In oktober verschijnt  
de NBV21. Wat er zo  
bijzonder aan deze bijbel-
vertaling is, lees je hier.   

 Pagina 9



Vakantie! Hét moment om lekker te  
lezen. Of te bladeren door fijne magazines, 
terwijl de kinderen zich heerlijk 
vermaken met hun vakantieboeken. 
Samen sluit je de dag met een zomerse 
maaltijd of bbq. Klinkt goed, hè?  
Kom maar op met die vakantie!  

vakantie
ontspanning 

Breinkrakers  
Christelijke puzzels 
Met dit superleerzame puzzelboek 
wordt je Bijbelse kennis opgekrikt! 
Met: quizpuzzels, woordzoekers, 
quizfilippines en weetjes. 
Puzzelwoordenboek is niet nodig.  
Wel een Bijbel. 

4,95

Het grote dierendoeboek  
Michel de Boer
Een doeboek waar je óók nog iets van 
opsteekt. Want dit vrolijke doeboek 
staat vol interessante dierenweetjes, 
cartoons en leuke opdrachten.  

6,99
leeftijd 5-12 jaar

Bobbi naar de camping 
Monica Maas
Hét ideale voorleesboek voor elk gezin 
dat graag kampeert. Want in dit vrolijke 
boek gaat Bobbi met al zijn vriendjes 
naar de camping. Daar gaat alles nét 
een beetje anders dan thuis. 

8,50
leeftijd 2+

Zoete zusjes vakantieboek 
Hanneke de Zoete  
en Iris Boter
Zoete Zusjes Saar en Janna zorgen 
ervoor dat je je geen moment meer 
verveelt tijdens de vakantie! Boordevol 
spelletjes, puzzels, kleurplaten, 
knutselideeën, korte verhalen en véél 
meer!  

9,99
leeftijd 6+

Dit is dé serie politieke thrillers waarmee  
Joel C. Rosenberg doorbrak. Een fijne serie  
boeken voor de vakantie. En daarom zijn ze  
deze zomer slechts 15,- per stuk! 
 

Van 20,- voor 15,-

Zomerthrillers 
Joel C. Rosenberg 

Bekend 
van  

YouTube

 Actieprijs tot 15/8 

https://www.rankkampen.nl/9789493200272/goetheer-de-jonge-marianne/breinkrakers-4/
https://www.rankkampen.nl/9789087820671/boer-michel-de/grote-dierendoeboek/
https://www.rankkampen.nl/9789020684650/maas-monica/bobbi-naar-de-camping/
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Lekker lezen  
Magazines
Puur, Landleven special,  
Sestra, Precious & Beloved. 

Vanaf 7,95

Lavendeldroom 
Irene Hannon
Hij worstelt met de zorg voor zijn 
nichtje, zij lijkt zich alleen druk te 
maken om haar theehuis. Maar is ze 
ook gelukkig?  Een hoopvolle, zomerse 
roman over het maken van een nieuwe 
start. 

21,99

De groene BBQ 
Rukmini Iyer
Van borrelhapjes tot salades met 
gegrilde groente en van vullende 
hoofdgerechten tot heerlijke desserts. 
Snijd de ingrediënten, installeer je 
lekker en laat de bbq het werk doen!  

21,99

Dochters van de Kust 
Lynn Austin
Twee ogenschijnlijk verschillende 
vrouwen. Twee boeiende verhalen. 
Beleef hoe hun verhalen samenkomen 
in dit prachtige familieverhaal. 

12,99

Nú  12,99

https://www.rankkampen.nl/9789029731355/austin-lynn/dochters-van-de-kust/
https://www.rankkampen.nl/9789083114811/supermam-onderweg-magazine/
https://www.rankkampen.nl/8719831032068/landleven-special-fietsen/
https://www.rankkampen.nl/9789492831828/bloei/
https://www.rankkampen.nl/9789043536097/puur-magazine-2021-1-een-nieuwe/
https://www.rankkampen.nl/9789029731409/hannon-irene/lavendeldroom/


Het geluid van de stilte 
Tomas Sjödin
Tomas Sjödin houdt van mensen,  
muziek en geluiden om zich heen.  
Toch schrijft juist hij over het belang  
van stilte. Vanuit gesprekken met  
een aantal mensen, onder wie  
Martin Lönnebo, Eugene Peterson  
en Philip Yancey, en vanuit andere  
boeken belicht Sjödin verschillende 
aspecten van stil zijn. Een mooie plek 
krijgt ook het rumoer rond COVID-19.  
 

18,99

Zolang de uren tellen, klokken slaan,
het jaar voorbijgaat, blijven wij gevangen,
onrustig, in sluimerend verlangen
om te ontkomen, tijdloos op te staan:
van aangezicht tot aangezicht met U,
verlicht. Bevrijd van tijd. Een eeuwig nu. 

leesfragment

geloof
verdieping

Verschijnt november

30 dagen duurzaam  
Judith van Helden
Dit dagboek is voor gezinnen die bewust 
en verantwoord met Gods schepping 
omgaan. Iedere week staat een van de 
vier thema’s centraal: voedsel, wonen, 
gezondheid en bezittingen. Elke maand 
sluit je af met een passende activiteit. 
Lekker praktisch!

15,99
voor gezinnen  
met kinderen van 9+ 
 

Kleine vergezichten 
Rikkert Zuiderveld
Een bundeling van prachtige zesregelige 
gedichten die Rikkert Zuiderveld 
schreef voor het weekblad Visie. Kleine 
terugblikken in de tijd, reflecties over de 
actualiteit en voorzichtige doorkijkjes 
naar de toekomst. Hij probeert iets weer 
te geven van wat zich achter de zichtbare 
werkelijkheid verschuilt. 
 

19,95

Ruim twintig christelijke wetenschappers
vertellen aan Cees Dekker hoe geloof en
wetenschap vorm kreeg in hun leven en
werk. Wat is hun geloofsgeschiedenis?
Ervaren zij spanning tussen geloven en 
weten?
Hoe zien zij hun geloof in relatie tot hun
wetenschap? Een boek voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de relatie geloof en 
wetenschap. 
 

24,99

Alle verstand te boven 
Cees Dekker

Uit: Kleine vergezichten | Rikkert Zuiderveld

Over  geloof  en weten-schap

https://www.rankkampen.nl/9789033802577/zuiderveld-rikkert/kleine-vergezichten/
https://www.rankkampen.nl/9789033802515/dekker-cees/alle-verstand-te-boven/
https://www.rankkampen.nl/9789033835926/helden-judith-van/dertig-dagen-duurzaam/


  

Man zijn in de tweede helft 
Henk Stoorvogel & Eugene Poppe         

Een aantrekkelijk evangelie 
Tim Keller
Het christendom neemt in het Westen af. 
Kerken sluiten in rap tempo hun deuren. 
Hoe moet de kerk reageren? Hoe wordt 
het evangelie weer aantrekkelijk en ge- 
loofwaardig voor een nieuwe generatie? 
Dit boek leert ons om na te denken over 
de rol van de kerk in de toekomst.

“ Een uitgebalanceerde combinatie  
van spiritualiteit en strategie.”  
Tim Vreugdenhil 
 
9,95

Ik ben bij je 
Daniëlle Heerens
Gods nabijheid is duidelijk zichtbaar in 
de Psalmen. Van hulp en bescherming, 
tot troost, zegen en nog meer. In dit boek 
zijn Psalmen uitgewerkt in honderdvijftig 
bemoedigingen. Zo wordt Gods nabijheid 
duidelijk. Alsof Hij door de woorden heen 
tegen je fluistert: ‘Ik ben bij je.’ 
 

18,95

Beleef de bijbel op een nieuwe manier! 
Kies een onderwerp en ga langs 
verschillende bijbelverhalen. Zowel in 
het Oude als Nieuwe Testament. Bij elk 
bijbelverhaal staan creatieve opdrachten, 
proefjes, doordenkers, vragen of weetjes.  

20,- 
voor kinderen vanaf  
9 jaar (met hun ouders)

Aan de hand van 1 Korintiërs 13 schrijft 
Max Lucado over liefde. De liefde die 
vriendschappen en huwelijken redt en die 
Gods hand in ons leven zichtbaar maakt. 
‘Het geheim van liefhebben’, zegt Lucado, 
‘is een geliefd leven leiden. Vanuit Gods 
diepe, kostbare liefde voor ons.’ 
 

15,99

Kris kras door de bijbel 
Hanna Holwerda

Jij bent geliefd 
Max Lucado

7

Rond hun veertigste belanden mannen in een overgangsfase. 
Voor veel mannen is dit een verwarrende fase. Dit boek geeft 
inzicht in de dynamiek die op gang komt en helpt je richting te 
vinden. Je gaat van prestatie naar relatie, van doen naar zijn, 
van nemen naar geven. 

19,99

https://www.rankkampen.nl/9789043536523/stoorvogel-henk-poppe-eugene/man-zijn-in-de-tweede-helft/
https://www.rankkampen.nl/9789033835940/holwerda-hanna/kriskras-door-de-bijbel/
https://www.rankkampen.nl/9789033802553/lucado-max/jij-bent-geliefd/
https://www.rankkampen.nl/9789493208216/heerens-danielle/ik-ben-bij-je/
https://www.rankkampen.nl/9789051945997/keller-tim/aantrekkelijk-evangelie/


  

Zij Lacht Pocketbijbel  
132x96 mm

Deze kleine bijbel heeft een linnen 
omslag en bevat de teksteditie van de 
Herziene Statenvertaling met enkele 
katernen uit de Zij Lacht Bijbel. Het 
is bedoeld voor ernaast, om altijd en 
overal een bijbeltje bij je te hebben. 

39,99

Deze prachtige zeeblauwe uitvoering van de Herziene 
Statenvertaling (HSV) is alleen verkrijgbaar bij Byblos. Een 
bijbel met Psalmen 1773 en de formulieren. Het formaat is 
10x15cm en hij zit in een stevige koker. 
 

47,50

bijbels

Mechelse bijbel  
Evangeliën en Handelingen 
J. H. van Leeuwen
Pastoor Hans van Leeuwen werkte 
ruim 35 jaar lang aan een nieuwe 
vertaling van de Heilige Schrift.  
Het boek waar hij heel zijn leven mee 
werkte. Het is warme, betrokken 
vertaling geschreven door een diep 
gelovig mens. En dat is voelbaar in  
elk vers.  

29,90

BGT Dagboek

Dit is het eerste dagboek bij de Bijbel  
in Gewone Taal. In een jaar ga je  
-in hoofdlijnen- de hele bijbel door.  
Van Genesis tot en met Openbaring. 
Elke dag lees je een bijbelgedeelte en 
een korte overdenking. Dit dagboek is 
niet jaargebonden, wel op dag van de 
week.  

19,95

HSV Limited Edition

Exclusief  
bij Byblos

https://www.rankkampen.nl/9789065394576/hsv-met-psalmen-blauw-dundruk/
https://www.rankkampen.nl/9789065395047/zij-lacht-pocketbijbel/
https://www.rankkampen.nl/9789065395061/leeuwen-j-h-van/mechelse-bijbel/
https://www.rankkampen.nl/9789089122582/bgt/dagboek-bgt-bijbel-in-gewone-taal/
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Reserveer  bij ons aan de  balie vast jouw  exemplaar!

NBV21 komt eraan!
 
In oktober verschijnt de NBV21. Een vertaling die 
vertrouwd voelt en tegelijk nieuw is. De meer dan  
12.000 wijzigingen zorgen voor een betere kwaliteit  
en leesbaarheid. En daardoor staat deze bijbel  
dichter bij jou als lezer.  
Vraag ons naar de folder met alle edities of  
kijk op www.byblos.nl/nbv21.

Unieke 
eigenschappen:  

betrouwbaarder

beter leesbaar

eerbiedshoofdletter

12.000 wijzigingen

fijn lettertype

De NBV biedt een prima vertaling, toch is er 
een probleem. Dit ‘moeten’ keert terug in alle 
scheppingswoorden in Genesis 1, en door 
de herhaling (twaalf keer) gaat het opvallen. 
Verschillende lezers stoorden zich eraan. 
Het Nederlands biedt nog een andere optie: 
‘laten’. Dat levert een rustiger tekst op zoals 
in bovenstaand voorbeeld is te zien. Er klinkt 
bovendien meer vanzelfsprekendheid door dan 
in ‘moeten’: wat God uitspreekt kómt er ook. 

GENESIS 1:3

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. (NBV)

GENESIS 1:3

God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. (NBV21)

https://www.rankkampen.nl/nbv21/


Naar Lillehammer 
Vonne van der Meer
Uit het niets vraagt een Nigeriaanse 
vrouw aan de kinderloze Cécile om op 
haar peuter te passen. De moeder komt 
niet terug en Cécile neemt de zorg voor 
het kind op zich. Algauw krijgt ze ook 
de moeder erbij: ze wil met haar oude 
leven breken en naar Lillehammer. 
Maar dat gaat niet zomaar.

21,99

Alles wat ik vinden wil 
Nicole Deese
Lauren is single en zet alles aan de 
kant om haar kinderwens in vervulling 
te laten gaan. Ze is er klaar voor een 
kind te adopteren. Maar dan ontmoet ze 
Joshua. Lauren moet een onmogelijke 
keuze maken tussen haar droom en 
haar droomman. 

21,99

fictie
romans

‘You!’
‘Ik?’
‘Ja, you, com! Please!’ [...]  
‘Can you take my place for a minute?’

‘Natuurlijk. Maar waarom?’ De vrouw wees 
naar een huizenblok even verderop, schuin 
achter haar, en trok haar schoenen vast aan. 
‘I need something from there.’ Wijsvinger 
op de lippen, knikje naar de schommelende 
peuter, naar een achterhoofd met een heleboel 
vlechtjes. ‘If I tell my daughter she cries.’
‘Okay, of course. I understand.’
De vrouw gaf het kind nog een zetje. ‘Just 
push’, zei ze en ze maakte zich uit de voeten. 

Uit: Naar Lillehammer | Vonne van der Meer

Leesfragment

https://www.rankkampen.nl/9789025470593/meer-vonne-van-der/naar-lillehammer/
https://www.rankkampen.nl/9789029730044/deese-nicole/alles-wat-ik-vinden-wil/
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Het verhaal dat ons verbindt 
Susie Finkbeiner
Omdat haar zus niet voor hem kan 
zorgen, neemt Betty haar 5-jarige 
neefje Hugo in huis. Worstelend met 
hun verdriet, vinden ze elkaar in het 
vertellen van verhalen. Ze ervaren hoe 
God hun wonden heelt. Het leven is vol 
zorgen, maar ook schitterend!  Het is 
maar net waar je naar kijkt. 

21,99

Een regenboog in de duisternis 
Kirsten Heitzmann
Desi is net moeder geworden… én 
weduwe. Nadat ze voorman Holt 
Crawford heeft ontslagen, staat ze er 
alleen voor op de ranch. Desi moet 
zichzelf bij elkaar rapen en verdergaan. 
Maar Holt legt zich niet neer bij zijn 
ontslag. Daar is Desi hem te dierbaar 
voor…

23,99

Het zakhorloge 
Beverly Lewis
Sylvia Miller heeft altijd een speciaal 
plekje in haar Old Order-familie gehad. 
Dat wil ze graag zo houden. Maar dan 
verschijnt Adeline Pelham onverwachts 
in Hickory Hollow. Adeline herinnert 
aan een pijnlijke geheim. Kan God iets 
goeds voortbrengen uit misstappen in 
het verleden?

20,50

Kleuren van waarheid 
Tamera Alexander
Tennessee, 1866. Volgens de 
laatste brief die Catriona van haar 
tweelingbroer Ryan ontving, werd hij 
naar Franklin, Tennessee gestuurd. 
Catriona laat hun Ierse vaderland achter 
op zoek naar hem. Met niets anders in 
haar bezit dan het geldbedrag dat Ryan 
naar de familie heeft gestuurd...

21,-

Op zoek naar mijn zusje  
Anne-Marie Hooyberghs
In 1940 worden Celien en Stien liefdevol 
opgenomen in een doktersgezin. 
Wanneer zus Stien met de familie 
wordt verraden en plotseling verdwijnt, 
besluit Celien haar zus te gaan zoeken. 
Ondanks het gevaar. Een prachtige 
roman over dapperheid, verraad en 
liefde. 

15,-

Ondergaande zon 
Hanneke ten Voorde
Augustus 1943. Enkele weken na de 
trouwdag van Jack en Susanna krijgt Jack 
te horen dat hij moet vechten tegen de 
Duitsers. Bij de invasie in Normandië. 
Een gevaarlijke  onderneming. Zal 
Susanna Jack ooit terugzien? Kan ze erop 
vertrouwen dat God voor hem zal zorgen?

13,95

De sterren boven Bagdad
Gina Wilkinson
Bagdad, onder regime van Saddam Hussein. 

Angst en dreiging in Bagdad nemen toe wanneer de paden van 
Huda, Rania en Ally elkaar kruisen. Welke offers zijn de drie 
vrouwen bereid te brengen om hun geliefden te beschermen? Ze 
nemen grote risico’s en moeten elkaar blindelings vertrouwen....

22,99

Young Adult

Waar-gebeurd  verhaal

https://www.rankkampen.nl/9789023960393/wilkinson-gina/de-sterren-boven-bagdad/
https://www.rankkampen.nl/9789087184667/stark-ten-voorde-hanneke/ondergaande-zon/
https://www.rankkampen.nl/9789051945980/alexander-tamera/kleuren-van-waarheid/
https://www.rankkampen.nl/9789029730945/heitzmann-kristen/regenboog-in-de-duisternis/
https://www.rankkampen.nl/9789029731058/finkbeiner-susie/verhaal-dat-ons-verbindt/
https://www.rankkampen.nl/9789493208124/lewis-beverly/zakhorloge/


De ketter van Cathargo 
Frans Willem Verbaas
Het Romeinse Rijk staat op het punt 
uiteen te vallen. Terwijl vandalen de 
havenstad Hippo Regius belegeren, 
probeert de rebel Spes Niger de stad 
in te komen. Hij heeft een belangrijke 
boodschap voor Marcus Aurelius,  
de beroemde bisschop van Hippo.  
Dan hoort hij dat de bisschop 
stervende is.  

21,99

Het Beiroet complot 
Joel C. Rosenberg
De minister van Buitenlandse Zaken 
is onderweg voor de ondertekening  
van een vredesverdrag tussen 
Israël en de Saoedi’s. Tijdens de 
voorbereidingsreis zijn special 
agent Ryker en zijn team gekidnapt 
door Herzbollah. Amerikaanse en 
Israëlische troepen proberen de 
gijzelaars te vinden. Een race tegen  
de klok... 

22,99

Zwarte zwanen 
Hope Adams
Tweehonderd gedetineerde vrouwen 
gaan aan boord van een driemaster,  
op transport gesteld naar Tasmanië.  
Ze zijn gestraft voor lichte misdrijven, 
op één vrouw na: zij is een 
moordenares. Als midden op zee  
een van de vrouwen gedood wordt, 
breekt er paniek uit. Wie heeft dit 
gedaan? En wie wordt het volgende 
slachtoffer?  

21,99

Papyrus 
Irene Vallejo
Het boek is een van de mooiste 
uitvindingen ter wereld. Met een boek 
kunnen woorden door tijd en ruimte 
reizen, en kunnen we kennis opdoen.
Irene Vallejo neemt de lezer mee op 
reis door het leven van dit fascinerende 
gebruiksvoorwerp. 

29,99

Verleden van Nederland 
Geert Mak
Iedere generatie stelt andere vragen over het verleden. Iedere 
generatie krijgt andere inzichten dan eerdere generaties. 
Verleden van Nederland is een geschiedenis die past bij de 
eenentwintigste eeuw. Dit toegankelijke boek, vol feiten, data, 
anekdotes en analyses, geeft een nieuwe kijk op de geschiedenis, 
soms ontnuchterend, maar steeds weer verrassend.

34,99

Grondig herzien, uitgebreid en geactuali-seerd.

non-fictie

https://www.rankkampen.nl/9789029731621/rosenberg-joel-c/het-beiroet-protocol/
https://www.rankkampen.nl/9789023960256/verbaas-frans-willem/de-ketter-van-carthago/
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& hebbedingen
kadootjes

Persoonlijk wenskaartje
Met de stickers zijn deze mooie  

kaarten heel gemakkelijk te persona-
liseren. Zo heb je steeds een uniek 

kaartje voor iedere gelegenheid! 

NIEUW!

Geloof,   
hoop & liefde
Dat kunnen veel mensen 
gebruiken. Misschien jij 
wel? Of misschien ken je 
iemand die je hier heel 
blij mee kan maken.

4 kaarten met envelop (diverse thema’s) 
met 4 bijbehorende stickers. 7,95

Sieraad met betekenis
Maak je geloof zichtbaar. Onze sieraden, 
ontworpen én gemaakt in Nederland, 
zijn niet alleen mooi om zelf te dragen, 
maar ook om cadeau te geven.

3 kaartjes, houder 
met droogbloem. 
Verkrijgbaar in 
groen, geel, grijs, 
roze of blauw.
14,95

Onze sieraden zijn van hoogwaardige kwaliteit en anti-allergisch.  
Ze zijn verkrijgbaar in goudkleur en zilverkleur.

Oorbellen: 14,95 | Collier: 12,95 | Armband: 12,95 | Bedel: 9,95     

Exclusief  bij Byblos



Felicia heeft altijd geluk 
Judith van Helden  
en Iris Boter
Felicia heeft een groot probleem en 
dat is dat ze altijd geluk heeft. Haar 
liefste wens is dat ze ook een keer pech 
heeft, net als anderen. Het is gewoon 
oneerlijk dat ze daar niet over mee kan 
praten. Haar doel is om een keer géén 
geluk te hebben. 
 

14,95
leeftijd 10+

Zoo Kids Omnibus  
Rikkert Zuiderveld
Zookids Jurre en Jasmijn houden  
van dieren en zijn samen kinder-
directeur geworden van Zoopark,  
de dierentuin in hun stad. Je beleeft  
er met hen de mooiste avonturen!  
Dit lekker dikke leesboek -vol 
dierenweetjes- is grappig én  
spannend tegelijk.  
 

15,-
leeftijd 8+

Huize Fluitekruid en een 
fantastisch schoolkamp 
Ingrid Medema
Meggie gaat op schoolkamp! Ze slapen 
in tenten en caravans. Het is het meest 
fantastische schoolkamp ooit. Maar er 
gebeuren ook vreemde dingen. Want 
wie is de vroege wandelaar die over 
onze zelfgemaakte camping loopt? En 
hoe komt het hek bij de molen kapot? 
 

12,95
leeftijd 10+

Stop die bus! 
Liesbeth van Binsbergen
Ties past op de bus van Sjaak.  
Hij laat Sjors in de bus, met Dokus  
Duif. En tante Tuit en meneer Dick.  
Ook hond Bikkel springt de bus in.  
Maar dan... rijdt de bus de heuvel af! 
Kan Ties de bus nog stoppen? 
 

10,99
leeftijd 6+

Raadsels rond de molen 
Janny den Besten
Als Jens en Jolien aan het spelen  
zijn, ontdekken ze bij de molen een 
hut. De tweeling staat voor een 
raadsel: van wie is deze geheimzinnige 
schuilplaats? En wat doet Poekie,  
de poes van buurvrouw Jonker, in de 
buurt van de hut? 
 

10,95
leeftijd 6+

De duikende volleybalster 
Henriët Koornberg
Carlijn zit op volleybal maar wil ook 
héél graag op duikles. Haar ouders 
denken daar anders over: ze hebben 
niet eens geld voor nieuwe volleybal-
schoenen. Dan komt haar trainer 
ineens  met splinternieuwe schoenen 
aanzetten. Maar daar wil hij wel iets 
voor terug... 

15,99
leeftijd 10+

kinderen

Graphic Novel

“Ik ben Felicia. Mijn vriendinnen  
(en alle andere mensen trouwens ook; 
nou ja, behalve mijn oma) noemen me 
Feli. Als je denkt dat dit een afkorting 
van mijn naam is, heb je het mooi mis. 

Het is de afkorting van gefeliciteerd. Ik heb 
namelijk een groot probleem, en dat is dat  
ik altijd geluk heb. Dat klinkt misschien raar, 
maar geloof me, het is echt heel vervelend  
om altijd geluk te hebben.”

Uit: Felicia heeft altijd geluk | Judith van Helden en Iris Boter

Leesfragment

https://www.rankkampen.nl/9789087820688/helden-judith-van/felicia-heeft-altijd-geluk/
https://www.rankkampen.nl/9789026624537/koornberg-spronk-henriet/duikende-volleybalster/
https://www.rankkampen.nl/9789087184506/besten-janny-den/raadsels-rond-de-molen/
https://www.rankkampen.nl/9789085431985/binsbergen-liesbeth-van/stop-die-bus/
https://www.rankkampen.nl/9789087184490/medema-ingrid/huize-fluitekruid-en-een-fantastisch-sch/
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De zoete zusjes  
gaan op vakantie 
Hanneke de Zoete
Een vrolijk vakantieverhaal van de 
Zoete Zusjes! Samen met papa,  
mama en broer Bram beklimmen  
ze een oude vuurtoren, wandelen ze 
over een blotevoetenpad en bezoeken 
ze het Juttersmuseum. En wat vindt 
Saar in zee? Is dat soms flessenpost...?  
 

13,99
leeftijd 4+

Boer Boris  
en bakkertje Bas 
Ted van Lieshout
Knol is jarig en dat moet gevierd 
worden! Bakkertje Bas bakt een 
prachtige paardentaart voor Knol.  
Hij komt hem zelfs bezorgen.  
Maar dan krijgt hij pech onderweg 
en belandt met zijn bus in de sloot. 
Gelukkig kan Boer Boris helpen! 
 

13,99
leeftijd 3+

Silvester wil een nieuwe metaaldetector hebben, daarvoor zal hij zelf 
geld moeten verdienen. Dus neemt hij een vakantiebaantje op de 
zorgboerderij van zijn oom Pier. Dat levert een verhaal op vol knallende 
melkbussen, raadselachtige rabbi’s en een ijskoude nieuwjaarsduik! 
 

15,99 
leeftijd 8+

Silvester en de knallende 
melkbusbende
Willeke Brouwer

Met veel  rook & ont-ploffingen!

https://www.rankkampen.nl/9789043922760/zoete-hanneke-de/de-zoete-zusjes-gaan-op-vakantie/


ADVERTENTIE VBK

Dit gaat over ‘Het 
papieren paradijs’

We kunnen 
voor 

eenzelfde opzet kiezen als de 
vorige keer bij Els Florijn? 

 

Dé  must-read  van deze  zomer

Een meeslepende historische roman, 
gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van domineesvrouw Anna 

Pannekoek, die in 1845 tegen haar zin naar 
Suriname emigreerde.

DEZE KRANT  

KRIJG JE VAN:

‘Indruk-
wekkend 
debuut!’

‘Ik kon de roman van  
Marlies niet wegleggen.  

Ze trekt je mee de negentiende 
eeuw in. Een must-read.’  

 Corien Oranje

v

‘Medema schrijft beeldend, 
scherp en doorleefd.  

De geschiedenis vindt voor  
je ogen plaats.’  

Nederlands Dagblad

v

‘Dit debuut van Medema  
is echt goed! In één adem  

uitgelezen.’  

Boekhandel Smit

v

https://www.rankkampen.nl/9789029730679/medema-marlies/papieren-paradijs/

