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verkrijgbaar zijn in de christelijke boekhandel
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De meeste van de in dit magazine genoemde artikelen zijn 

       

met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid wordt 

samengesteld, kunnen er fouten in voorkomen. Uw boek-

handelaar heeft de juiste gegevens van de artikelen. 

Alle genoemde prijzen zijn, m.u.v. de Nederlandstalige 

boeken, adviesprijzen. BCB is niet aansprakelijk voor even-

tuele tussentijdse prijswijzigingen en/of drukfouten.

16

Ontdekken
Ontdekken of ‘ergens achter komen’… klinkt als op 

avontuur gaan. Voor de één voelt het als iets span-

nends en de ander maakt het juist nieuwsgierig. 

Zie jij jezelf als een ontdekker? 

Al nadenkend over deze vraag kom ik zelf tot de con-

clusie dat ontdekken op veel verschillende manie-

ren kan. Zo kan ik echt genieten van mooie plekken 

ontdekken in Nederland, zie ik mijn nichtje ‘de wereld’ 

ontdekken door het zetten van haar eerste stapjes 

en door het maken van fouten ontdek ik dat ik een 

volgende keer dingen anders wil doen. Jezelf wel of 

geen ontdekker vinden; volgens mij ontkom je er niet 

aan. Het geeft je kennis, het vormt je.

Ontdekken kun je ook door te lezen. Gods liefde 

           

dagboek. Meer over jezelf ontdekken of over de ge-

          

       

kingstocht die zij maakten tijdens het schrijven van 

hun boek. Ze nemen je er graag in mee. 

Wat wil jij deze zomer gaan ontdekken? Of in welk 

boek ga jij op ontdekkingsreis? Dit nummer staat weer 

vol met leestips! En zo nodig: de medewerkers van de 

christelijke boekhandels helpen je graag bij het maken 

   M        

Annet Rijke-Soepenberg

R    

De Week van het christelijke boek is verplaatst naar de 

zomer. Houd het nieuws van uw christelijke boek-

handel in de gaten voor de exacte datum, zodat u het 

actieboek ‘Gewijde chaos’ niet misloopt!

Het leven is een 

ontdekkingsreis. 

Verdwalen hoort erbij. 
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THEMA: ONTDEKKEN
Beeld: Harold Meerveld

Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Ik werk voor 3,5 dag als marketingcoördinator bij een uit-

geverij voor het onderwijs. Maar bovenal ben ik moeder van 

drie prachtige dochters. Daarnaast verhuren wij meerdere 

VW-camperbusjes aan iedereen die ook wil ervaren hoe leuk 

een campervakantie is.’

Wat betekent ontdekken voor jou?
‘Ontdekken betekent voor mij nieuwe dingen vinden of zien. 

Zo zie ik bij onze jongste dochter (nog geen jaar oud) dat 

ze door te proberen nieuwe dingen ontdekt. Zoals voor het 

eerst op haar benen staan. Vol verwonderring kan ze dan 

naar haar benen kijken. Zelf ga ik graag op ontdekking met 

de camper. Europa, maar ook Nederland, heeft nog zoveel 

mooie plekjes te bieden en om te ontdekken. Van een schat-

tig dorpje tot aan een afgelegen camperplek bovenop een 

berg. Keer op keer word ik weer verrast door deze 

bijzondere locaties.’ 

Jouw ideale vakantie is een campervakantie. 
Waarom?
‘Zodra je van huis vertrekt met de camper, begint ook direct 

je vakantie. Het is al zo anders reizen in een camper dan in je 

normale auto. Met een camper heb je alles bij je, dat maakt 

het kamperen ook een stuk makkelijker. Zo bak je tijdens je 

pauze gemakkelijk even een eitje of zet je een kopje koffi  e of 

thee. Daarnaast hoef je met een camper ook niet perse op 

een camping te staan. Europa staat bol van camperplekken, 

en die zijn in veel gevallen op de meest bijzondere en unieke 

locaties. Dat maakt de camper het perfecte vervoermiddel 

om op ontdekking te gaan.’ 

Welke ontdekkingstocht zou jij nog willen maken?
‘Ik zou heel graag met mijn  gezin een grote reis met de 

camper willen maken door het noorden van Europa. 

De landen Noorwegen, Zweden en Finland zijn enorm 

uitgestrekt. Dit landschap is een grote schat die wij nog 

graag willen ontdekken.’   

‘Ontdekken betekent 
voor mij nieuwe dingen 
vinden of zien.’

Léontine (35), getrouwd met Nico. Moeder van Jolien, Isabel en Loïs.
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BOEKENTIPS

Leestips
van uw boekverkoper

Majorie Overeem 
Pelgrim Boeken & Muziek, Epe

Onvoorstelbaar vooruit-
zicht - de dag nadert
Amir Tsarfati
Een boek met een, veelal, onderbe-

licht thema waarbij je meegenomen 

wordt dwars door de hele Bijbel 

heen. Ongeveer 30% van de Bijbel 

zijn profetieën, dus waarom daarin 

niet studeren? God spreekt niet van 

geheimen maar van ‘geheimenis-

sen’, dus om te ontdekken! Met een 

heldere blik worden teksten toe-

gelicht die gaan over de opname, 

het 1000-jarig vrederijk, de grote 

verdrukking, de wederkomst en de 

positie van Israël en de gemeente. 

Als je bereid bent om dit onderwerp 

beet te pakken, is dit boek een 

aanrader.

Atie Westeneng 
De Fakkel, Soest

Adam - dagboek 
voor jongens
Dirk-Jan Nijsink (e.a.)
Een vlot geschreven dagboek gericht 

op jongens tussen de 15 en 17 jaar. 

Verschillende thema’s komen aan 

de orde zoals vrienden, alcohol en 

geld. Maar ook wat de Bijbel hier 

over zegt. Het sluit echt aan bij de 

belevingswereld van jongens. Onder 

elk dagboekstukje staat een vraag 

die tot nadenken zet. Er is ook een 

dagboek voor meisjes van die leeftijd 

met als titel ‘Eva’.

Astrid Scholte
Christelijke Boek- en 

Muziekwinkel Shalom, 
’s-Gravenzande

Iedermans ondergang 
Roelof Ham 

Iedermans ondergang is het 

debuut van dominee Roelof Ham. 

Het is een apocalyptische thriller, 

waarin de wereld snel radicaal 

verandert en het geloof erg 

onder druk komt te staan. Laat je 

de wereldmacht jou beheersen, 

of luister je naar Gods stem en 

kies je voor Zijn eeuwigheid? Een  

makkelijk te lezen boek dat je 

doet nadenken over je 

eigen geloof.

Lia Korving
De Echo, Huizen

Papieren paradijs
Marlies Medema

Een prachtig beschreven en 

indrukwekkend boek! Het is een 

waargebeurd verhaal over het 

leven van een sterke dominees-

vrouw die in 1845 met haar 

gezin emigreert naar Suriname. 

Ze komt met een grote groep 

emigranten terecht in de onher-

bergzame jungle en moet daar 

zien te overleven.

Boeiend van begin tot eind!

indrukwekkend boek! Het is een 

waargebeurd verhaal over het 

leven van een sterke dominees-

vrouw die in 1845 met haar 

gezin emigreert naar Suriname. 

Ze komt met een grote groep 

emigranten terecht in de onher-

bergzame jungle en moet daar 

zien te overleven.

Boeiend van begin tot eind!

Atie Westeneng 
De Fakkel, Soest

Adam - dagboek 
voor jongens
Dirk-Jan Nijsink (e.a.)

https://www.rankkampen.nl/9789033130830/aalst-ds-g-j-van/adam/
https://www.rankkampen.nl/9789083027883/ham-roelof/iedermans-ondergang/
https://www.rankkampen.nl/9789064513084/tsarfati-amir/onvoorstelbaar-vooruitzicht/
https://www.rankkampen.nl/9789029730679/medema-marlies/papieren-paradijs/
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THEMA: ONTDEKKEN

We vroegen Daniëlle 

Heerens en Corinne 

Starreveld, beiden 

auteur, wat we 

kunnen ontdekken 

in hun boeken. 

Lees jij mee met hun 

ontdekkingsreis?

Wat wil je de lezers van Ik ben bij je meegeven?

‘Ik wil anderen bemoedigen met het feit dat God altijd bij je is, 

ongeacht wie je bent, in wat voor situatie je je bevindt en wat je 

wellicht ook hebt gedaan. Gods nabijheid wil ook zeggen dat 

Hij je helpt en voor je zorgt. Dat Hij je troost en kent. En nog zo 

veel meer. Ik hoop dat de lezers in het boek zullen ontdekken 

dat God door de (psalm)woorden heen tegen ieder van hen 

     

Wie is Daniëlle?
Daniëlle Heerens is dol op 

boeken… en ze lezen, natuur-

lijk. En haar werk heeft daar 

ook alles mee maken. Ze is 

namelijk eigenaar van tekst-

bureau Fijnzinnig en werkt als 

freelance (web)redacteur, 

corrector en vertaler. 

Daarnaast schrijft ze graag, van 

blogs tot boeken en recensies.

‘Het voelt alsof ik opnieuw 
kennisgemaakt heb 

met de psalmen. ’

Ik ben bij je 

150 bemoedigingen uit de Psalmen

UITGEVERIJ DE PAREL

ISBN 9789493208216

€ 18,95 (t/m 31 mei) daarna € 20,00

Onlangs is je nieuwe boek Ik ben bij je verschenen. 

Waarom een boek over de psalmen?

‘Dat was het idee van mijn uitgever. In eerste instantie zei ik 

dat ze het wel kon vergeten. Ik had al niet zo’n zin om te gaan 

schrijven, laat staan honderdvijftig stukjes. Maar vervolgens 

kreeg ik het gevoel dat ik er iets mee moest. Dat God zei: 

Ik wil dat je hiermee aan de slag gaat. Daarom ging ik aan 

de slag.’

In dit boek heb je de psalmen uitgewerkt in 150 bemoedi-

gingen. Hoe heb je deze ontdekkingstocht ervaren?

‘Van tevoren dacht ik dat ik het wel “even” zou doen. Ik had de 

psalmen al zo vaak gelezen en gezongen, dus het zou onge-

twijfeld niet zo moeilijk zijn om erover te schrijven. Maar toen 

ik me in de psalmen begon te verdiepen, bleek algauw dat ik 

ze helemaal niet zo goed kende en erover schrijven bleek niet 

makkelijk, maar wel leerzaam. Deze ontdekkingstocht heeft 

me dus vooral veel geleerd.’

Wat heb je ontdekt over de psalmen dat je nog niet wist?

‘Best veel – van dat nogal wat psalmen op elkaar lijken tot dat 

er in de psalmen meer om wraak gevraagd wordt dan ik dacht. 

Maar vooral ook dat er in de psalmen zó veel bemoedigende 

beloften en zekerheden te vinden zijn. Het voelt alsof ik op-

nieuw kennisgemaakt heb met de psalmen.’ 

Ontdek je graag nieuwe dingen?

‘Meestal ben ik meer van bij het oude, vertrouwde blijven. 

Maar als het gaat om lezen en de Bijbel, ontdek ik wel graag 

nieuwe dingen. Zo vind ik het heerlijk om in mijn studiebijbels 

te duiken om erachter te komen wat een bijbeltekst nu precies 

betekent of om de achtergrond van een bijbelgedeelte of 

bijbels personage te lezen. En ik lees ook graag romans 

over iets waar ik nog niets van afweet.’ 

Ontdekken  d

https://www.rankkampen.nl/9789493208216/heerens-danielle/ik-ben-bij-je/
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Wie is Corinne?
Corinne Starreveld is creatief, 

ondernemend en zit bij het eerste 

zonnetje het liefst met vriendin-

nen op haar dakterras. Ze heeft 

hart voor mensen en God en een 

interesse in alles rondom werk en 

loopbaanontwikkeling. Daarnaast 

is ze hr adviseur en de enthousiaste 

loopbaancoach en schrijver van het 

boek Kom tot bloei, jij, je werk en God. 

‘Je kan elkaar aanmoedigen om te blijven zoeken 
en bewust te zijn van de honderden kleine keuzes 

en stapjes die je maakt tijdens een loopbaan. ’

BENIEUWD NAAR IK BEN BIJ JE EN HET BOEK KOM TOT BLOEI!?

JE VINDT BEIDE BOEKEN IN DE CHRISTELIJKE BOEKHANDEL.

Kom tot bloei! gaat over je passie vinden, jezelf zijn en over 

een betekenisvolle carrière. Welke ontdekkingsreis heb jij 

gemaakt voor het schrijven van dit boek?

‘Elk hoofdstuk begint met een verhaal uit mijn eigen leven. 

Ik heb de laatste jaren veel gelezen over passie, jezelf zijn en 

het opbouwen van een betekenisvolle carrière. Maar de praktijk 

blijkt toch altijd net even anders. In de vijf jaar dat ik nu werk 

ontdekte ik dat mijn ervaringen in het werk niet uniek zijn. 

Het delen ervan gaf zoveel herkenning. Je kan elkaar aanmoe-

digen om te blijven zoeken en bewust te zijn van de honderden 

kleine keuzes en stapjes die je maakt tijdens een loopbaan. 

Al deze verhalen heb ik samengebracht in mijn boek.’

Voor wie heb je dit boek geschreven? Wat hoop je dat 

de lezers zullen ontdekken bij het lezen van je boek?

‘Ik heb het boek geschreven voor elke christelijke vrouw. 

Ik hoop dat ze zich herkent in de verhalen en vooral inspiratie 

vindt. Dat ze ontdekt dat in elk seizoen in je loopbaan, of je nu 

1, 5 of 30 jaar werkt, er ontwikkeling mogelijk is. En je tot bloei 

kan komen!’ 

Kom tot bloei! 

Jij, je werk en God

UITGEVERIJ SESTRA 

ISBN 9789492831781

€ 17,95

Er zijn al veel boeken geschreven over het thema ‘jezelf 

ontwikkelen’. Wat heb jij daarover ontdekt waardoor je 

besloot hier ook een boek over te schrijven?

‘Ik miste een boek dat niet alleen maar ging over jezelf ontwikke-

len om zo succesvol mogelijk te worden. En waarin het ook ging 

over hoe God aankijkt tegen werk. Er groeide een verlangen om 

hier meer mee te doen. Ik ben eerst cursussen gaan geven. 

Daarna ben ik het boek gaan schrijven. In mijn boek heb ik op 

een vrolijke en praktische manier verwerkt wat naar mijn idee 

nog ontbrak en miste.’

Wat is het laatste dat jij hebt ontdekt over jezelf?

‘Dat ik nog veel socialer ben dan ik dacht. Dat wist ik natuurlijk 

al wel een beetje, maar door de coronacrisis en het vele thuis-

werken merk ik echt dat mijn hart tot leven komt zodra het 

weer bij mensen in de buurt is. Van te veel dagen achter elkaar 

thuiswerken en te weinig mensen zien loop ik leeg. Mijn energie 

raakt op.’

en  door te lezen

https://www.rankkampen.nl/9789492831781/starreveld-corinne/kom-tot-bloei/


ADVERTENTIE

Over Gewijde chaos

In Gewijde chaos volgen we de ups en 

downs van een domineesgezin uit het 

hoge noorden. Hoewel Bart en Monica 

Roerig proberen de rust te bewaren 

in een onrustige tijd, sijpelen stress en 

spanning hun leven binnen. Via haar 

dagboekkrabbels neemt Monica je 

mee in de dynamiek van hun bestaan; 

als hun oudste van het geloof valt, als 

zijzelf de preken van haar man begint 

te horen met de oren van haar zoon, 

als twijfel en scepsis besmettelijk blijken. 

En tussen de bedrijven door is er het 

zenuwslopende gedoe rondom een 

eventuele verhuizing. Een hilarisch, 

scherp en ongeveinsd verhaal, dat 

dichterbij komt dan je misschien wel 

wilt toegeven.

De Week van het christelijke 

boek is verplaatst naar de 

zomer. Houd het nieuws 

van uw christelijke boek-

handel in de gaten voor de 

exacte datum, zodat u het 

actieboek ‘Gewijde chaos’ 

niet misloopt!

GRAT IS

bij aankoop van € 15,00 aan boeken

tijdens de Week van het christelijke boek 

In samenwerking met de

Hilarisch, 

scherp en 

ongeveinsd
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Wil je reageren op iets wat je in Lees en Luister hebt gelezen? Stuur dan een e-mail naar leesenluister@bcbplein.nl. 

Vermeld je naam en leeftijd.
De redactie behoudt zich het recht voor je reactie te bewerken en/of 

in te korten. Alleen als je reactie wordt geplaatst, krijg je bericht. 

Volg ons op: 
       |         |       

WIN
ACTIE!
We mogen 
twee exem-
plaren van Omgaan 
met tegenslag weggeven!

God ontmoeten in pijn, lijden en verdriet. 

Ook christenen ondergaan tegenslag. 

Dit boek helpt je om samen met God 

door moeilijke tijden te gaan.

ISBN 9789066944473 |  € 21,95

Wil je kans maken op het boek 

Omgaan met tegenslag

van Everread uitgevers?

Volg ons op Facebook of Instagram 

      

in de gaten. In juni delen we de winactie 

online.

� aat en denk mee
Worden wat je wil

Het thema van de volgende 

    Worden wat je wil, 

gelijk aan het thema van de 

Kinderboekenweek 2021. 

Een prachtig thema voor kinderen 

maar ook voor volwassenen. 

Waar doet het jou aan denken? 

Of aan welk boek doet dit thema 

jou denken? 

    

door te e-mailen naar 

leesenluister@bcbplein.nl

Boekentips van lezers

Leven in Gods tegenwoordigheid 

Theo Visser

‘Dit boek maakt hongerig naar meer van Gods Geest 

en Zijn tegenwoordigheid in je leven. Het maakt je 

tegelijk dankbaar en verwonderd over de on-

voorstelbare rijkdom die God wil geven aan 

iedereen die Hem daarom vraagt. 

Een boek om te herlezen en om te 

delen met anderen.’

Willeke Herwig

De droom van de bibliothecaresseKim Vogel Sawyer 
'De droom van de bibliothecaresse, leest heerlijk weg. Geen zware kost maar heerlijk genieten. Je pak hem er makkelijk bij om weer wat bladzijdes verder te gaan. Uitkijkend naar het volgende moment dat je hem er weer bij kunt pakken.'

Annette Otto-Nales

https://www.rankkampen.nl/9789059991743/visser-theo/leven-in-gods-tegenwoordigheid/
https://www.rankkampen.nl/9789029730853/vogel-sawyer-kim/droom-van-de-bibliothecaresse/


ADVERTENTIES

Mensen worden voor het steigende water gewaarschuwd. 

Eén gezin neemt het gevaar serieus. Noach ontkomt met zijn 

vrouw en kinderen door een boot te bouwen. Zijn zoon Jafeth 

zorgt ervoor dat er ook nog een meisje gered wordt. Maar 

daarvoor moet hij wel eerst zijn moed tonen. De ramp uit dit 

verhaal lijkt op de problemen waar we nu voor staan. We 

kunnen belangrijke lessen leren uit deze geschiedenis. 

We moeten goed voor de aarde zorgen!

Paperback, 96 pagina’s, ISBN 9789083117263

NIEUW

GRAPHIC 

NOVEL

€ 14,95

    Schrijver Gerbrand Fenijn en tekenaar Willem de Vink:

“ Dit verhaal gaat ons allemaal aan!”

Zoek jij een

 Kinderbijbel

 Geschenk voor  

 dopen of belijdenis

 Bijbelstudieboek?

Vraag jouw christelijke boekhandel om advies! 

Zij helpen je graag bij het maken van een keus. 

Wil je thuis rustig nadenken over je aankoop? 

In de Lees en Luister Specials vind je volop inspiratie! 

Vraag je christelijke boekhandel naar de gratis folder.



ER OR

Engelen, geloof en een 
boodschap aan de lezer
Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan 

de Theologische Universiteit Kampen. In zijn nieuwe boek 

Hemelse reisbegeleiding, neemt hij de lezer mee met twaalf 

exegetische verkenningen naar wat er wordt gezegd over 

engelen of engelmachten in het Nieuwe Testament. In het 

licht van zijn nieuwe boek vertelt hij over zijn ervaringen met 

engelen, de rol van geloof in een technologische samen-

leving en zijn boodschap aan de lezer.

De inspiratie voor het boek over de aanwezigheid van engelen komt volgens 

Van Houwelingen van de bronzen sculptuur van Timothy Schmalz, Angels 

Unawares (2019) op het Sint Pietersplein in Rome ‘Dit kunstwerk verwijst naar 

de oproep tot gastvrijheid uit Hebreeën 13: “Zonder het te weten kun je engelen 

onderdak geven.” Misschien zijn er meer engelen onder ons dan wij in de gaten 

hebben, dacht ik toen. Ook een tekst uit Hebreeën 1 trok mijn aandacht: “En-

gelen worden uitgezonden om de gelovigen op aarde bij te staan.” Daarmee 

is niet gezegd dat ze ons altijd behoeden voor ongeval of ziekte; ze willen ons 

helpen om onze bestemming te bereiken. Vandaar de titel van mijn boek: He-

melse reisbegeleiding’, zo zegt Van Houwelingen. Van Houwelingen schrijft ook over de bruikbare 

omschrijving die het Compendium bij de Catechismus van de Katholieke Kerk geeft: ‘De engelen 

zijn louter geestelijke schepselen, niet lichamelijke, onzichtbare, onsterfelijke, persoonlijke wezens, 

begiftigd met verstand en wil.’

Van Houwelingen benadrukt het belang van geloof, in verhouding tot technologie: ‘Juist in onze 

technologische samenleving zie ik een religieus vacuüm ontstaan. Tegelijkertijd hebben men-

sen ook nu behoefte aan spiritualiteit en zingeving. Engelen komen, denk ik, tegemoet aan het 

diep-menselijke verlangen naar wat ons aardse bestaan overstijgt.’ Juist engelen kunnen het ge-

sloten wereldbeeld van de westerse mens doorbreken: ‘Wie het bestaan van engelen negeert, mist 

een bepaalde dimensie van de geschapen werkelijkheid.’ Ook de oude Geloofsbelijdenis van Nicea 

spreekt over verschillende dimensies: ‘Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van 

de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.’ Engelen behoren tot de ‘onzicht-

bare dingen’ die deel uitmaken van Gods schepping (Kol. 1:16).

Engelen kunnen luidens Hemelse reisbegeleiding wellicht geen vleugels hebben, maar: ‘engelen 

kunnen je wel vleugels geven’. Deze boodschap benadrukt Van Houwelingen nogmaals: ‘Wie het 

bestaan van engelen negeert, mist volgens mij een onmisbare dimensie van de geschapen werke-

lijkheid. (…) Engelen brengen de hemel dichterbij. Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’

‘Engelen komen  tegemoet aan het diep  menselijke 
verlangen naar wat ons aardse bestaan overstijgt.’

ROB VAN HOUWELINGEN

HEMELSE REISBEGELEIDING

KOKBOEKENCENTRUM

PAPERBACK | 120 PAG. 

ISBN 9789043535809

€ 12,99

https://www.rankkampen.nl/9789043535809/houwelingen-rob-van/hemelse-reisbegeleiding/


ZOMER 2021 � LEES EN LUISTER12

Kristen Heitzmann
Een regenboog in de duisternis
Het land van de gouden rivieren #4

De onverschrokken Desi Brennan is net 
moeder geworden én weduwe. Nadat ze 
ook de trouwe voorman Holt Crawford 
heeft ontslagen, staat ze er helemaal 
alleen voor. Terwijl ze worstelt om deze 
nieuwe realiteit onder ogen te zien, gaat 
het leven op de ranch gewoon door. 
Desi moet zichzelf bij elkaar rapen en 
verdergaan. 
KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029730945 
PAPERBACK | 400 PAG. | € 23,99

Irma Moekestorm

Bijzondere JIJ  
In dit cadeauboekje staan God’s gedachten over jou. 

Het zijn teksten uit de Bijbel op rijm geschreven.
Zodat je nooit zal vergeten hoe kostbaar jij bent in Zijn ogen. 

Een mooi boekje voor jezelf, of om weg te geven. 

BUDDY BOOKS | ISBN 9789087820718 | GEBONDEN | 32 PAG. | € 9,95

Susie Finkbeiner
Het verhaal dat ons verbindt
Omdat haar zus niet in staat is voor 
hem te zorgen, neemt de jonge we-

        
in huis. Worstelend met hun verdriet, 
vinden Betty en Hugo elkaar in het 
vertellen van verhalen. Het leven is vol 
zorgen, maar ook vol schitterende din-
gen. Het is maar net waar je naar kijkt.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029731058 
PAPERBACK | 400 PAG. | € 21,99

Amanda Barratt

De Witte Roos
Het waargebeurde verhaal van een
groep studenten die in verzet kwam
tegen het naziregime. 
Munchen, 1942. Sophie Scholl
laat zich aanvankelijk meevoeren in 
de droom van een nieuw Duitsland, 
totdat ze de waarheid achter Hitlers 
daden begint in te zien. 

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029730891  
PAPERBACK | 384 PAG. | € 22,99

Stephan Kiernan
De wereld gedeeld door twee

1942 – In de VS wordt door weten-
schappers in het diepste geheim 

gewerkt aan het ontwikkelen van een 
atoombom. Briljant wiskundige Charlie 

Fish krijgt twijfels over de aard van zijn 
werk, maar zijn vrouw Brenda spoort 
hem aan vol te houden. Dan ontdek-

ken ze, zonder het te weten, te hebben 
meegewerkt aan een gruwelijk wapen.

KOKBOEKENCENTRUM | 9789029730600 
PAPERBACK | 448 PAG. | € 22,99

Gina Wilkinson
De sterren boven Bagdad

Als kinderen waren dorpsmeisje Huda 
en Rania, dochter van de sjeik, harts-
vriendinnen. Nu is Huda secretaresse 

op de ambassade van Australië. De 
geheime politie dwingt haar om een 
vriendschap te sluiten met ambassa-

deursvrouw Ally. Angst en dreiging 
nemen steeds meer toe in Bagdad, 

waar de levenspaden van Huda, Rania 
en Ally elkaar kruisen. 

MOZAÏEK | ISBN 9789023960393 
PAPERBACK | 432 PAG. | € 22,99

Leestips voor 
de zomer

https://www.rankkampen.nl/9789087820718/moekestorm-irma/bijzondere-jij/
https://www.rankkampen.nl/9789029730891/barratt-amanda/witte-roos/
https://www.rankkampen.nl/9789029731058/finkbeiner-susie/verhaal-dat-ons-verbindt/
https://www.rankkampen.nl/9789029730600/kiernan-stephen/wereld-gedeeld-door-twee/
https://www.rankkampen.nl/9789029730945/heitzmann-kristen/regenboog-in-de-duisternis/
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Op reis

De eerste warme zonnestralen op je gezicht: dat 

vraagt om een strandtas, teenslippers en een boek.

Ieder jaar krijg ik de kriebels als ik denk aan zon, zee, 

VAKANTIE… In gedachten ben ik al druk met het 

verzamelen van een stapel boeken, zo’n grote hoe-

veelheid, daar kom je in nog geen 10 jaar doorheen! 

Zo’n stapel boeken die op me ligt te wachten geeft 

een heerlijk gevoel. Ik kan echt uitzien naar het mo-

ment dat ik tijd heb om die hele stapel te lezen.

Op naar m’n  tuinstoel, het strand of waarheen dan 

ook! Eenmaal op m’n bestemming aangekomen 

gaan mijn gedachten terug naar de momenten op 

het werk. De winkel moest sluiten en we wisten niet 

voor hoe lang. Het was een spannende tijd. Maar 

het bracht ook het mooie gevoel een eenheid te 

zijn met alle boekhandels van Nederland: #steunje-

boekhandel. Hoe bijzonder!

Even vergeet ik dat deze vakantie was om te ont-

spannen, om die stapel boeken te lezen! Ik open 

mijn boek. Het verhaal krijgt me te pakken. Ik ver-

geet alles: ook de zonnebrandcrème!

Aan het einde van de dag slenter ik, zo rood als een 

kreeft, naar huis. Een nieuwe titel is beland in mijn 

top 5 van favoriete boeken! Enthousiast en ont-

spannen bedenk ik welk boek ik de volgende keer 

zal kiezen om mij opnieuw in een nieuwe wereld te 

brengen.

Welk boek verlegt jouw grenzen en neemt je mee 

op reis!?

E EE R E E  O E

Lydia Burger-Oostdijk

Boekhandel Oostdijk, Tholen
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Kleurboek bij de Bijbel
Pak je kleurpotloden of pennen en ga aan de slag met dit bijzondere ‘Kleurboek 

bij de Bijbel’, waarin de mooiste bijbelteksten worden gecombineerd met 

prachtige kleurplaten. Het kleurboek neemt je mee door de Bijbel heen, rond-

om deze thema’s: onze wereld, onze God, Gods lessen en ons antwoord. 

ISBN 9789043535687 | €14,99

Kleuren 

maar!

https://www.rankkampen.nl/9789043535687/kleurboek-bij-de-bijbel/


Boeken voor 
nieuwsgierige 
kinderen!
Van alles leren over de ruimte

WEETJE van Hanna Holwerda 
Ik vind het een fascinerend idee als ik de 

planeet Mars als een rood puntje aan de 

hemel zie staan: over het oppervlak van 

Mars rijden verschillende ruimtesondes 

die onderzoek doen naar de planeet. 

Zoals Mars Rover Curiosity, met in zijn 

‘buik’ een heus laboratorium waar deze 

robot onderzoek doet naar de bodem 

van Mars.

Wist je dat hij binnenkort 

gezelschap krijgt van

de Marsverkenner 

Perseverance

Marsverkenner 

Rover Curiosity

Nog meer ontdekken over de ruimte? 
Haal dan Ontdek het oneindige heelal bij jouw boekhandel! 

Ontdek het oneindige heelal

Een bijbelse ruimtereis

€ 16,50 

Ark Media 

9789033835698

God maakte de ruimte

€ 12,50

Ark Media 

9789033835841

Dit prachtige prentenboek vertelt op een enthousiaste, 

eenvoudige en informatieve manier over de ruimte, sterren 

en planeten. De belangrijkste inzichten vanuit de wetenschap 

komen aan bod. Jonge kinderen zullen tijdens het (voor)lezen 

steeds meer verwonderd raken over God de Schepper. 

Het boek sluit af met een paar relevante doe-suggesties. 

Een eerste ontdekkingstocht naar het heelal voor nieuws-

gierige kinderen van ongeveer 6-9 jaar.

OPDRACHTJE!

Bouw van lego een Marsverkenner. 

Bevestig de ballon zoals op het plaat-

je. Blaas de ballon op, houd het tuitje 

dicht terwijl je het wagentje op de grond 

zet en laat de ballon en het wagentje los. 

Hanna over het heelal en dit boek: 

Duizenden sterrenstelsels en één 
heel bijzonder zonnestelsel waar een 
groenblauwe planeet haar rondjes om 
de zon draait – de aarde. En op die aarde 
mogen wij leven. Dat bijzondere plekje 
heeft God aan ons gegeven. Ik wens je 
veel plezier met dit prachtige boek.
Hanna Holwerda

ER OR

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

https://www.rankkampen.nl/9789033835698/holwerda-hanna/ontdek-het-oneindige-heelal/
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Het dierennamen-spel speel je 

met je vrienden of familie! 

Het spel gaat zo: Iemand in de 

groep noemt een dierennaam. 

Iemand anders zegt 

daarna een andere 

dierennaam 

die begint met de 

letter waarmee de 

vorige naam is geëindigd. 

En zo gaat het verde
r. 

Voorbeeld: 

kikker - ree - ee
khoorn, enz.

dierennamen-spel

twee stuk
ken en 

Zeg, kom je 

nog uit je bed? 

Het eten staat al 

jaren op tafel!

dierenweetj   e

Dit is de Holenuil.

Hij maakt zijn nest in een hol in de grond. Vaak zit hij voor 

de ingang op een heuveltje of paaltje te koekeloeren. 

dierenweetj   e

kniijpkroko

Elke dierennaam mag maar 

één keer worden genoemd. 

Als niemand meer een dier 

weet te noemen, is het 

spel afgelopen. 

Elke dierennaam mag maar 
Elke dierennaam mag maar 

Het grote dierendoeboek
ISBN 9789087820671

€ 6,99

Dit vrolijke doeboek staat vol interessante 

dierenweetjes, cartoons en leuke opdrach-

ten. Naast veel tekeningen staan er ook veel 

schitterende dierenfoto’s in. Een doeboek 

waar kinderen zich tijdens de vakantie ein-

deloos mee zullen vermaken én ook 

nog iets van opsteken.
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 BOEKENTIPS � nderen

Anne de Vries
Reis door de nacht

Deze klassieker is het verhaal van een 

Nederlands gezin in de Tweede Wereld-

oorlog, dat vanaf het begin betrokken 

is bij het verzet. Hoofdpersoon Jan de 

Boer, een jongen van 

16 jaar, merkt algauw dat zijn vader 

bezig is met verzetswerk en besluit 

langzaam maar zeker om daar zelf ook 

aan mee te doen.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789026624407

GEBONDEN | 528 PAG. | 13+ JAAR | € 29,99

Willem de Vink
Beste Vriend

Alles over Jezus Messias

Werkboek bij het stripboek Jezus Mes-

sias. In 20 Bijbellessen ontdek je meer 

over alles wat Jezus deed. En over wat 

Hij zei. Het werkboek kan op zichzelf 

gebruikt worden, bij het stripboek of bij 

de 20 fi lmpjes van het stripverhaal op 

YouTube.

THE GRACE FACTORY | ISBN 9789083117249 

PAPERBACK | 96 PAG. | 10+ JAAR | € 8,95

J.F. van der Poel
De bevrijding die nooit kwam

Tobias Goldsmit is de zoon van een joodse fabriekseigenaar. Hij is bevriend met 

Gilda Rathke, dochter van NSB’ers. Als er een vliegtuig neerstort bij hun dorp, 

besluiten de twee vrienden de piloot te verbergen in de kelder van de brood-

fabriek. Maar dan worden de ouders van Tobias opgepakt bij een razzia.

DE GROOT GOUDRIAAN | ISBN 9789026624599 PAPERBACK | 208 PAG. | 12+ JAAR | € 13,99

Judith van Helden, 
Iris Boter (ill.)

Felicia heeft altijd geluk

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. Een super 

grappige graphic novel voor iedereen 

van 10 tot 12 jaar.

BUDDY BOOKS | ISBN 9789087820688 

GEBONDEN | 200 PAG. | 10-12 JAAR | € 14,95

Henriët Koornberg-Spronk, 
Hester van de Grift (ill.)
De duikende volleybalster

FRNZ4EVER

Carlijn zit op volleybal. Maar eigenlijk 

zou ze ook graag op duikles willen. 

Haar ouders denken daar anders over: 

één hobby is genoeg. Bovendien 

hebben ze niet eens genoeg geld voor 

nieuwe volleybalschoenen. Maar dan 

komt haar trainer ineens met splinter-

nieuwe schoenen aanzetten.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789026634537 

GEBONDEN | 192 PAG. | 10+ JAAR | € 15,99

Anneke Doest, 
Emma de Zwaan (ill.)
Fars de grondgraver

Fars woont onder de grond. Daar is 

het donker, klein en muf. Fars wordt 

er steeds chagrijniger van. 

Zijn oom Gosse droomt over een 

prachtige plek om te wonen. Daarom 

stuurt hij Fars op pad. Fars gaat op 

zoek als een echte ontdekkingsreizi-

ger. Zal hij die mooie plek ooit vinden?

SCHOLTEN UITGEVERIJ | ISBN 9789492959768

GEBONDEN | 36 PAG. | 5+ JAAR | VANAF € 16,95

Nick Garlick
De zusjes Jennifer

De vijf zusjes Jennifer zijn: Dag en 

Nacht, Donker en Licht en Jennifer 

5. Ze hebben allemaal felrood haar, 

maar dat is dan ook het enige waarin 

ze op elkaar lijken. Als ze op een dag 

van school worden gestuurd vanwege 

een ruzie, besluit hun vader ze mee te 

nemen naar Schotland. 

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789026624612 

PAPERBACK | 192 PAG. | 10+ JAAR | € 16,99

E  

O E 

E E  E  

E R E

https://www.rankkampen.nl/9789087820688/helden-judith-van/felicia-heeft-altijd-geluk/
https://www.rankkampen.nl/9789083117249/vink-willem-de/beste-vriend/
https://www.rankkampen.nl/9789026624537/koornberg-spronk-henriet/duikende-volleybalster/
https://www.rankkampen.nl/9789026624599/poel-j-f-van-der/bevrijding-die-nooit-kwam/
https://www.rankkampen.nl/9789026624407/vries-anne-de/reis-door-de-nacht/
https://www.rankkampen.nl/9789492959768/doest-anneke/fars-de-grondgraver/


ADVERTENTIE

persoonlijk dagboek 

FRANCINE RIVERS

bij 

‘Bevrijdende Liefde’

Als we ja zeggen
tegen Jezus,

worden we met Hem
verenigd, en zijn
we zeker en veilig,
wat er ook gebeurt.

Gods liefde is een
verterend vuur!
Zijn liefde voor
ons gaat alle

verstand te boven.

https://www.rankkampen.nl/9789029730419/rivers-francine/liefde-die-bevrijdt/


ER OR

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

Rust vinden in de 
aloude Bijbelse paden
‘Het feminisme, de seksuele revolutie en de opkomst van het new age-denken 

trekt diepe sporen in onze maatschappij. En niet alleen in de maatschappij. 

Ook de kerk en onze christelijke gezinnen worden overspoeld door postmo-

derne denkbeelden. 

Langzaam maar zeker zijn we met z’n allen, heel geleidelijk en heel zachtjes 

meegegaan op andere wegen. Op wegen van moderne denkers in de psycho-

logie, op wegen van de liberale theologie en op wegen van de infl uencers van 

deze tijd.

We denken vaak dat nieuwe inzichten beter zijn, dat vooruitgang goed is en dat 

ideeën en overtuigingen van vroeger ouderwets zijn en minder goed. Chrono-

logisch snobisme noemt C.S. Lewis dat en helaas maken we ons daar allemaal 

weleens schuldig aan.

Natuurlijk zijn nieuwe ontwikkelingen goed, maar als christenvrouwen moeten 

we altijd alles langs de rechte lijn van Gods Woord leggen. Dan alleen zullen 

we de waarheid kennen en die waarheid zal ons vrijmaken. Te midden van alle 

wegen moeten we terug naar de bijbelse paden.

Die aloude Bijbelse paden zijn de beste paden. De Bijbel noemt het ook wel 

‘het pad van de rechtvaardigen’. Soms denk je misschien dat het moeilijk en 

zwaar is die Bijbelse paden te gaan, maar niets is minder waar. ‘Het pad van 

de rechtvaardigen is geheel eff en’, zegt Jesaja (26:7). Jezus heeft de oneff en 

paden eff en gemaakt (Luk. 3:5). Hij gaat voor ons uit.’

Marieke den Butter 
en Wilma Samyn

zijn de auteurs van dit boek. Ze houden 

diverse onderwerpen die vrouwen van-

daag bezighouden tegen het licht van de 

Bijbel. Van identiteit, huwelijk en gezin tot 

gastvrijheid en generatiedenken. Het boek 

is een oproep aan vrouwen vandaag om te 

wandelen op die aloude Bijbelse paden, 

want alleen dan zullen vrouwen rust 

vinden voor hun ziel.

VROUW VANDAAG

TERUG NAAR BIJBELSE PADEN

MARIEKE DEN BUTTER, WILMA SAMYN

UITGEVERIJ GROEN

PAPERBACK | 224 PAG.

ISBN 9789088972737

€ 20,00’Moederschap is het 

ultieme voorbeeld van 

wat bedoeld wordt met je 

leven afleggen voor een 

ander. Van dienen en 

doorgaan.’

https://www.rankkampen.nl/9789088972737/samyn-wilma/vrouw-vandaag/


ADVERTENTIE

https://www.rankkampen.nl/9789058041807/vermeer-jan/gerepareerd-met-goud/
https://www.rankkampen.nl/9789058041753/bijl-jop-van-der/pittige-kost/
https://www.rankkampen.nl/9789055605842/kollenstaart-marien/zoals-jezus/
https://www.rankkampen.nl/zoeken/?q=snuf+de+hond
https://www.rankkampen.nl/000768729410/mozaiek-worship/jezus-overwinnaar-deluxe-edition-2cd/
https://www.rankkampen.nl/9789492925275/it-s-a-date/
https://www.rankkampen.nl/9789492925541/op-naar-jeruzalem/
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Leestips
van jouw Byblos boekverkoper

Liesbeth Burger
Boekhandel Burger | Waddinxveen

Papieren Paradijs
Marlies Medema
Het Papieren Paradijs is gebaseerd op 

een waargebeurd verhaal. Het gaat over 

kolonisten die emigreren naar Suriname. 

Een onderwerp waar ik niet vaak over 

lees. Het is een verrassend stuk geschie-

denis over pionieren en het ontdekken 

van nieuwe werelden. 

Een predikant vertrekt samen met zijn 

gezin, een goede vriend en boeren en ar-

beiders met hun gezinnen weg uit Neder-

land. Weg van armoede, honger, ziekte 

en ellende. Op naar een beloofd paradijs. 

Daar denkt hij echt de man te kunnen zijn 

die hij meent in zich te hebben. De echte 

leider die hij zo graag wil zijn. Maar of dat 

paradijs ook echt bestaat of alleen maar 

een papieren paradijs is…

Erik Verhagen
De Schuilplaats | Alblasserdam

Mechelse Bijbel | Job - Psalmen
J.H. van Leeuwen
Anders dan de meeste bijbelvertalingen is de Mechelse Bijbel niet 

gemaakt voor een bepaalde doelgroep. Zelfs niet bedoeld om publice-

ren. Dr. J.H. van Leeuwen vertaalde vooral voor zichzelf, als een vorm 

van devotie en omgang met de Schrift. Vertalen als een manier om 

door te dringen tot wat er werkelijk staat geschreven. 

Van Leeuwen werkte 35 jaar aan deze vertaling en dat merk je: aan 

de weloverwogen woordkeus, aan de mooie, goedlopende zinnen. 

De tekst van de Mechelse Bijbel komt goed tot zijn recht als je hem 

hardop voorleest. 

Naast een vertaling in mooi Nederlands is de Mechelse Bijbel ook een 

warme, betrokken vertaling van een gelovig mens. Ook dat is voelbaar 

in elk vers. Ik zie uit naar de volgende delen.

Ida Eisma
Goedhart Boeken | Zwolle

Slavernij
Eveline Sint Nicolaas e.a.
Twee vragen bleven bij mij hangen na 

het lezen van het boek De ondergrondse 

spoorweg van Colson Whitehead. Welke 

rol speelde Nederland in de slavernij-

geschiedenis en welke moderne 

slavernij houd ik in stand? 

Op de eerste vraag krijg ik antwoord 

in het boek Slavernij.

Onder Nederlands gezag zijn in de 

koloniale tijd meer dan een miljoen mannen, vrou-

wen en kinderen uit Azië en Afrika tot slaaf gemaakt 

en verscheept naar een voor hen onbekende plek op 

de wereld.

Niet de kale cijfers maar tien persóónlijke verhalen 

vertellen de geschiedenis in het boek Slavernij.

Een goed leesbaar boek dat, aangevuld met afbeel-

dingen van museumstukken, de geschiedenis 

dichterbij brengt.

Twee vragen bleven bij mij hangen na 

De ondergrondse 

 van Colson Whitehead. Welke 

koloniale tijd meer dan een miljoen mannen, vrou-

Liesbeth Burger
Boekhandel Burger | WaddinxveenBoekhandel Burger | Waddinxveen

Papieren Paradijs
Marlies Medema
Het Papieren Paradijs

een waargebeurd verhaal. Het gaat over 

kolonisten die emigreren naar Suriname. 

Een onderwerp waar ik niet vaak over 

lees. Het is een verrassend stuk geschie-

denis over pionieren en het ontdekken 

van nieuwe werelden. 

Liesbeth Burger
Boekhandel Burger | Waddinxveen

Tussen alle nieuwe boeken 

die dagelijks binnen komen, 

ontdekken we de mooiste 

parels. Onze Byblosboek-

handelaren tippen je 

drie van deze 

ontdekkingen.

https://www.rankkampen.nl/9789065395054/leeuwen-j-h-van/mechelse-bijbel-job-psalmen/
https://www.rankkampen.nl/9789029730679/medema-marlies/papieren-paradijs/
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Geloofsopbouw  BOEKENTIPS

Cees Ravensbergen
Sparen met de kraan open

Pensioen, Geld en Onder-

nemerschap vanuit joods-

christelijk perspectief

      

relatie met God en je medemens? 

En hoe ga je om met bijvoorbeeld 

werken, sparen, investeren en schul-

den? Er ligt een krachtige oproep om 

vol liefde aan de slag te gaan 

met Gods geld. Het boek over de 

      

MIJNBESTSELLER | ISBN 9789403605104

 PAPERBACK | 234 PAG. | € 18,50

CEES RAVENSBERGEN

PENSIOEN, GELD EN ONDERNEMERSCHAP 

VANUIT JOODS-CHRISTELIJK PERSPECTIEF

Gary Chapman en York Moore
Gezien gekend geliefd

Het is een pastoraal-pyschologisch 

boek over de manier waarop God 

jouw liefdestaal gebruikt om met je 

te communiceren. De auteurs 

onderzoeken hoe God persoonlijk 

communiceert met zijn kinderen. 

Dit boek reikt praktische handvatten 

om te ontdekken wat jouw liefdestaal 

is en hoe God die taal gebruikt om te 

communiceren. 

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043535779 

PAPERBACK MET FLAPPEN | 128 PAG. | € 11,99

Hoite Slagter 
Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel gaat het onder meer over de dag van Christus, de dag des 

HEEREN, de menselijke dag. In dit boekje proberen we te ontdekken 

hoe ze zich tot elkaar verhouden. En ondertussen draagt God ons dag 

aan dag, ‘die God is ons heil’ (Ps. 68:20)!

EVERREAD UITGEVERS | ISBN 9789066944459 | PAPERBACK | 64 PAG. | € 5,65

Rob van Houwelingen
Hemelse reisbegeleiding

Via twaalf exegetische verkenningen 

wordt alles wat het Nieuwe Testament 

zegt over engelen of engelmachten 

besproken. Daarbij worden telkens 

lijnen getrokken naar vandaag. 

Expliciet komt de kwestie aan de orde 

waarom wij tegenwoordig zo weinig 

engelen zien, vergeleken met de tijd 

van de Bijbel. 

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043535809 

PAPERBACK | 96 PAG. | € 6,99

Sebastiaan de Graaf
Omgaan met tegenslag

God ontmoeten in pijn, 

lijden en verdriet

Ook christenen ondergaan tegenslag. 

De schrijver verweeft de levens van 

Bijbelse personen, de verhalen van 

gelovigen en zijn eigen ervaringen. 

Het boek bevat veel praktische voor-

beelden die je helpen om samen met 

God door moeilijke tijden te gaan. 

Met vragen voor gesprek of 

  

EVERREAD UITGEVERS | ISBN 9789066944473  

PAPERBACK | 368 PAG. | € 21,95

22

https://www.rankkampen.nl/9789043535779/chapman-gary/gezien-gekend-geliefd/
https://www.rankkampen.nl/9789403605104/ravensbergen-cees/sparen-met-de-kraan-open/
https://www.rankkampen.nl/9789043535809/houwelingen-rob-van/hemelse-reisbegeleiding/


23ER 2020 � LEES EN LUISTER

André F. Troost 
Koninklijk Rijk 

Auteur en predikant André F. Troost 

laat 24 gelijkenissen over Gods 

koninkrijk tot leven komen, op 

prachtige wijze in beeld gebracht 

door Jedi Noordegraaf. In eigen-

tijdse, puntige teksten, en begeleid 

door gebeden, liedteksten en 

citaten, schrijft Troost over échte 

rijkdom: de liefde van God. Een 

mooi cadeauboek voor bijvoor-

beeld belijdenis.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789043535670 | GEBONDEN  

96 PAG. | €19,99

Bert Schroten
God, waarom?

God waarom? luistert naar diverse 

antwoorden die de Bijbel aanreikt. 

Door bij Bijbelse antwoorden op 

deze vragen stil te staan, wordt 

het volledige antwoord op de 

waaromvraag nog niet gevonden. 

Maar door genuanceerd over de 

veelheid van Bijbelse noties na te 

denken, biedt dit boek verdieping 

rond deze vragen.

KOKBOEKENCENTRUM  

ISBN 9789043536110 | PAPERBACK 

96 PAG. | €7,99   

Han Wilmink
Bijbels Culinair

Bijbels Culinair bevat tien hoofd-

stukken die gelinkt zijn aan een be-

paalde periode uit de Bijbel. Naast 

allerlei wetenswaardigheden over 

de tijd en informatie over diverse 

producten bevat elk hoofdstuk de 

recepten van een meer-gangen-

       

de gerechten is op een heldere en 

humoristische wijze beschreven.

KOKBOEKENCENTRUM  

ISBN 9789043533775 | PAPERBACK 

256 PAG. | € 29,99
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Op ontdekkingsreis 
in de boekwinkel
Wellicht herkent u zich in het volgende: ik kan 

een stad of dorp niet bezoeken zonder ook de 

plaatselijke boekhandel een bezoek te brengen. 

Ik moet gewoon even naar binnen. Ook als ik niet 

     E       

één boekwinkel, maar alle plaatselijke boekwin-

kels. Inclusief boekentafels in de kerken die open 

zijn voor bezoek. En tja… zoals dat dan gaat bij mij, 

vervolgens loop ik dan toch weer naar buiten met 

een mooi boek in mijn handen.

Door deze drang heb ik inmiddels heel wat boek-

winkels bezocht, en ook veel boeken gekocht. 

Mijn liefde voor het gedrukte woord is nu eenmaal 

groot. Hoe dat is ontstaan weet ik niet. Het verza-

melen van boeken werd ons thuis niet voor gedaan. 

Naast de zitbank stond een krantenbak met daarin 

enkel de Bijbel van mijn moeder en de krant van 

mijn vader. Beide lees ik ook, maar daarnaast dus 

nog veel meer.

Gelukkig deel ik deze liefde voor boeken met mijn 

vrouw. In de hal van ons huis, in de woon- en 

slaapkamer, overal liggen boeken. En uiteraard ook 

in ons kantoor. Zo nu en dan moeten we wel boe-

ken weggeven anders struikelen we er letterlijk over. 

Een bezoek aan de boekwinkel is voor mij een 

zoektocht naar inspiratie, kennis en antwoorden. 

Een ontdekkingsreis. En op ontdekkingsreis gaan is 

spannend. Op welke afdeling zal ik deze keer stran-

den? Wat zal ik vinden? Hoewel de scheiding tussen 

         

         

    E     

boek kun je een belangrijke les leren.

Boeken kunnen antwoorden geven op vragen waar 

je soms al heel lang mee worstelt. Hoe bevrijdend 

is dat. Niet voor niets werd er tijdens de lockdown 

door de boekenbranche geroepen dat de boekwin-

kel essentieel is.

Michel de Boer

Uitgever Buddy Books
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Alblasserdam – De Schuilplaats

Alphen aan den Rijn – Ichthusboekhandel

Apeldoorn – CLC Boeken en Muziek

Barneveld – De Wedloop

Den Haag – Ichthusboekhandel

Dokkum – De Boektiek

Ede – Frits Hardeman

Goes - Afslag 29

Gouda – R. Smit

Haarlem – Bijbel-In

IJsselmuiden – De Pelgrim

Kampen – De Rank 

Katwijk aan Zee – Het Baken

Krimpen aan den IJssel – Brugzicht

Leiden – Ichthusboekhandel

Middelburg - Afslag 29

Oud-Beijerland – Duifhuizen 

Ouddorp – Akershoek

Rijssen – Boekenhuis Rijssen 

Rotterdam – Van Rietschoten

Sommelsdijk – Van der Boom

Staphorst – De Haan

Urk – ‘t Boekendal

Urk – Koster

Veen – ‘t Schrijvertje

Veenendaal – De Rank

Voorthuizen – De Appelboom

Waddinxveen – Burger

Woerden – De Hoeksteen

Zoetermeer – Ichthusboekhandel

Zwolle – Goedhart

Dat is onze missie! Voor ons is 

er niets mooier dan dat het juiste 

boek op de juiste plek terecht komt. 

Wij staan dan ook helemaal tot je 

dienst met onze kennis van het 

christelijke boek.

DIT MAGAZINE KRIJG JE VAN BOEKHANDEL:

Waar?

IchthusboekhandelIchthusboekhandel

‘ Boeiende mensen 
verbinden aan 
waardevo� e 
verhalen’

De betere christelijke boekhandel.
www.byblos.nl
www.facebook.com/byblosboeken

Bezinning, verwondering & inspiratie


