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aanraders
De moed om te vergeven
Levenslessen van mijn grootvader, Nelson Man-
dela • Ndaba Mandela

In dit boek verweeft Ndaba Mandela (1982) de ver-
halen uit zijn jeugd met de raad en daad van Madiba. 
Zo schets hij een nieuw beeld van de man met wie 
zoveel mensen een unieke verbinding voelen. 
Nelson Mandela’s vreedzame strijd tegen onder-
drukking en voor sociale gerechtigheid heeft de we-
reld veranderd, en zijn nalatenschap heeft niets aan 
relevantie ingeboet. Met lessen over o.a. veerkracht, 
vrede en hoop, en laat zien dat iedereen de kracht 
bezit om zichzelf en de wereld te veranderen.

Prijs € 20,00

Toekomst zien in de Kerk
Leo Fijen & Anselm Grün

Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat 
kun je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn 
geweest uit te nodigen? Vijftien brieven van Anselm 
Grün en Leo Fijen over gastvrijheid voor vluchtelin-
gen, over rituelen bij het laatste afscheid, over bid-
den met de mensen uit je omgeving, over de plek 
van jongeren in de kerk, over de betekenis van oude-
ren voor parochie en gemeente.

Prijs € 19,95 • verschijnt september 2018

De trooster
Esther Gerritsen

Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een 
nieuwe gast opgevangen door Jacob, de conciërge. 
Aanvankelijk stelt Jacob zich terughoudend op. Maar 
gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de 
gelovige conciërge en de gast die een misdaad op 
zijn geweten heeft. Jacob verliest zich in de aandacht 
die hij krijgt. Hoe ver gaat hij voor de vriendschap?

 Prijs € 20,99
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Tweedehands boekenbeurs 
Het duurt nog even maar het is goed om nu 
reeds de data zaterdag 10 en zondag 11 novem-
ber te noteren. Op die dagen organiseren we, 
zoals u van ons gebruikelijk bent en alweer voor 
de zevende keer op rij, onze grote tweedehands 
boekenbeurs van spirituele boeken. Deze wordt 
gehouden in onze monumentale Kloosterbiblio-
theek, op beide dagen van 10.00 tot 16.30 uur. 
Ook dit jaar zullen er weer veel interessante 
koopjes zijn. Naast boeken op het gebied van re-
ligie is het aanbod breed met veel literatuur en 
kunstboeken. 

GERARDUSKALENDER 2019
De nieuwe  
Gerardus- 
kalender 
is weer 

te koop! 

Bij 600 verkoop-
punten in het 

land en in 
onze eigen 

boekwinkel.

Prijs € 7,25

Ook te bestellen via internet: 
www.gerarduskalender.nl

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 u. 
ma 12.00 - 16.30 u.
di  10.00 - 16.30 u.

wo  10.00 - 16.30 u.
do  10.00 - 16.30 u. 
vr  10.00 - 16.30 u.
za 10.00 - 16.30 u.
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Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Wie ben jij, o liefde
Verzameld werk van Pater Frans van der Lugt s.j.

Frans van der Lugt, de in 2014 in Syrië vermoorde 
Nederlandse priester, was een inspiratiebron voor 
velen. In de negentiger jaren schreef hij verschil-
lende teksten over de liefde, die nu uit het Arabisch 
zijn vertaald. De vele vormen van liefde waarover hij 
schrijft zijn de liefde voor God, voor je naasten en 
voor jezelf. Belangrijke waarden hierbij zijn aandach-
tig luisteren, de weg naar binnen en de goddelijke 
dimensie. 

Prijs € 19,99 • verschijnt juni 2018

Bevrijd je demonen
Het oplossen van innerlijke conflicten • Tsultrim 
Allione

Angst, jaloezie, verslaving en perfectionisme, ieder 
mens vecht tegen zijn eigen demonen. Maar heeft 
dit bestrijden wel zin als deze schaduwkanten een 
deel van jezelf zijn? Pas als je hun aanwezigheid ac-
cepteert, ze transformeert en loslaat, ontstaat er 
ruimte voor innerlijke vrede. Tsultrim Allione ver-
taalt de eeuwenoude Tibetaanse wijsheid van Chöd 
naar positieve handgrepen voor het moderne leven 
met haar opmerkelijk heldere en efficiënte vijfstap-
penplan.

Prijs € 22,50 • verschijnt augustus 2018

Met jou en God verbonden
Zeven gesprekken voor een leven lang liefde •  
Dr. Sue Johnson

Dr. Sue Johnson ontwikkelde haar emotiegerichte 
therapie om relaties nieuw leven in te blazen, om 
stellen (weer) te leren communiceren en een nieuw 
perspectief te bieden.
Aan de hand van verhalen uit haar praktijk, gespreks-
technieken en oefeningen coacht ze je in zeven stap-
pen naar een veilige relatie. Met behulpzame Bijbel-
verwijzingen en specifiek christelijke adviezen. 

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Vervulling in bekering
Antoine Bodar

Overwegingen voor een troostrijker en liefdevoller 
leven door Antoine Bodar. In de huidige tijd wekt 
een term als bekering bij velen afschuw op, maar 
bekering is volgens priester Antoine Bodar juist een 
stap naar zelfonderzoek en daarmee naar een wer-
kelijk vervuld leven. Door aan jezelf te werken kan 
je God uiteindelijk meer van nabij ervaren en zo de 
weg naar een vervuld leven vinden: vervulling in be-
kering.

Prijs € 20,00 • verschijnt september 2018

Grote denkers over grote dingen 
365 keer inspiratie • Hans Alderliesten

Al eeuwenlang overdenken filosofen de grote en 
kleine dingen in het leven. Dit boek laat een breed 
scala aan denkers, dwars door culturen en tradities 
heen, aan het woord over thema’s als eenzaamheid, 
gastvrijheid, leiderschap, liefde, omgangsvormen en 
verantwoordelijkheid. 
Voor elke dag nieuwe inspiratie. 

Prijs € 13,99 • verschijnt juli 2018

Zondag aan de rivier
Overwegingen bij de Schrift • Jan Hulshof

Sinds jaar en dag leeft en bidt Jan Hulshof in een klei-
ne communiteit van paters maristen in het hart van 
Deventer. Daar gaat hij met grote regelmaat voor 
in de Broederenkerk. Zijn preken zijn inspirerende 
meditaties bij de alledaagse werkelijkheid, bieden 
op zondagen een vergezicht over de nabije IJssel en 
trekken daarom veel extra kerkgangers. In dit boek 
zijn de preken van Jan Hulshof bij het Evangelie in 
het A, B en C jaar nu gebundeld.

Prijs € 19,95

De weg van het hart
Geestelijk testament van André Louf (1929-2010) 
• Charles Wright

Deze biografie van de trappist André Louf bezondigt 
zich niet aan misplaatste vroomheid maar geeft een 
inkijk in het innerlijke avontuur van deze Godzoeker. 
Even aanstekelijk als hij tijdens zijn leven vele men-
sen de weg naar binnen heeft gewezen, wijst hij de 
lezer de weg naar de bron die in hemzelf opborrelt. 
Het inbrengen van zijn menselijke realiteit in de dia-
loog met God maakte de kern uit van zijn leven.

Prijs € 28,95

Titus Brandsma, een veelzijdige 
wetenschapper
Over 14 spirituele teksten • Annemarie Bos (red.)

Voor Titus Brandsma hoort spiritualiteit bij het ge-
wone leven. Het heeft van doen met wat mensen be-
weegt, wat hen raakt, met de keuzes die zij maken. 
Daarom vraagt spiritualiteit om een kritische bena-
dering: zorgvuldige observatie, kennis en nadenken. 
Deze kritische benadering typeert Brandsma als we-
tenschapper. Hij brengt wetenschap dichtbij de spiri-
tualiteit van mensen. Dit is een bundel met veertien 
tekstfragmenten van Titus Brandsma die een inkijk 
geven in zijn veelzijdige aanpak.

Prijs € 24,50

Kabbala als levenskunst
Op zoek naar eenheid en heling • Marcus van Lopik

De kabbala, een oeroude joodse traditie, geeft een 
diepgaand inzicht in het wezen van de mens. De kab-
bala vertelt veel spirituele verhalen en laat die hand 
in hand gaan met een zorgvuldige analyse van de 
mens. Ook al is de mens ‘een vat vol tegenstrijdighe-
den’ en is de wereld gebroken, de kabbala biedt een 
helend perspectief.

Prijs € 29,95

Eigen zinnen
Over persoonlijke drijfveren in je werk •  
Thijs Caspers (red.)

Ons dagelijks werk vult een groot deel van ons leven. 
Toch staan we maar zelden stil bij het ‘waarom’ en 
het ‘waartoe’ ervan. Eigen zinnen doet dat wel. In dit 
boek reflecteren twaalf auteurs op de diepere vra-
gen die ten grondslag liggen aan hun dagelijks werk. 
Wat motiveert hen? Welke problemen ervaren ze? 
En waar putten ze inspiratie uit om met bezieling te 
werken? Met het beantwoorden van deze vragen 
vinden ze woorden voor hun dagelijkse inzet. Tegelij-
kertijd is ‘Eigen zinnen’ een uitnodiging aan de lezer 
om zichzelf soortgelijke vragen te stellen.

Prijs € 17,90

Cadeauboeken & Diversen

Kloosterboekwin-
kel Wittem is niet 
compleet zonder 
de Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot aanbod van eerlijke producten, 
uit vele landen van de wereld. Alle Wereldwin-
kelproducten zijn ingekocht voor een redelijke 
prijs, zodat de maker van de producten een fat-
soenlijk leven kan leiden.

SPIRITUALITEIT

Stiefsucces
Survivalgids voor alle stiefvaders en -moeders • 
Gideon de Haan & Violet Falkenburg

Twee van de drie stiefgezinnen vallen binnen vijf 
jaar uit elkaar. Na de grote vakantie gebeurt dit het 
meest. Dit boek van gezinscoach Gideon de Haan en 
trainer-coach Violet Falkenburg bevat tips en verha-
len uit de praktijk om stiefvaders- en –moeders te 
helpen bij het starten, opbouwen en onderhouden 
van het nieuwe gezin. 

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Begrijp je kind
Wat elke ouder moet weten over ontwikkeling en 
gedrag • Ria Blom

Rust in de tent: welke ouder van jonge kinderen wil 
dat nu niet? Jeugdverpleegkundige Ria Blom biedt 
ouders inzicht in de ontwikkeling en het gedrag van 
kinderen, waardoor er een natuurlijke routine ont-
staat waar het hele gezin van zal genieten. Met een-
voudig toepasbare tips en herkenbare verhalen uit 
de praktijk, per leeftijdscategorie (0-4 jaar).

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Een jaar met Toon
Scheurkalender 2019 • Toon Hermans

De teksten van Toon Hermans zijn helder geschre-
ven, ontroerend en tijdloos. Maar tussen de regels 
door lees je altijd een diepere gedachte. Een kalen-
der die elke dag de juist toon aan je leven geeft. 

Prijs € 14,99 • verschijnt augustus 2018 

Kerkenwerkagenda 2019 
Praktisch, gebruiksvriendelijk en informatief met 
o.a. het bijbelleesrooster opgenomen in het calen-
darium, namen van de zondagen, kleuren van het 
kerkelijk jaar, (semi)kerkelijke bijeenkomsten en 
adressen, feest- en gedenkdagen van meerdere re-
ligies.

Prijs € 9,99 • verschijnt juli 2018

Geschapen naar Gods beeld
Zwangerschapsdagboek • Annemieke Krijgsman

In dit zwangerschapsdagboek houdt de zwangere 
vrouw per maand bij wat er in haar lichaam gebeurt, 
en zo leeft ze toe naar de geboorte van haar kind. 
Bij alle maanden staan tips, feitjes, illustraties en 
bijbelteksten.

Prijs € 14,95

Klooster!
Nummer 3: Gastvrij • uitgave van Adveniat

Gastvrijheid is het thema van het derde nummer 
van Klooster! Hoe kun je als abdij de deuren openen 
voor gasten? En wat zeg je als je passanten wilt uit-
nodigen? Het zijn vragen van deze tijd, voor ieder-
een, ook buiten de kloosters. Kerken worstelen met 
deze vraag, maar ook individuele christenen: hoe 
maak je ruimte voor de ander? Met medewerking 
van o.m. schrijfster Vonne van der Meer, maar ook 
gastenbroeders en –zusters van kloosters.

Prijs € 9,95 • verschijnt juni 2018

Happinez spirituele scheur
kalender 2019
Een jaar vol inspiratie en inzichten

Dagelijks een moment van inspiratie, met informatie 
over spiritualiteit uit alle delen van de wereld. Met 
citaten van goeroes, meesters en denkers uit Oost 
en West. Kortom: 365 dagen wijsheid en inspiratie. 

Prijs € 15,95 • verschijnt juli 2018

Rome
Een geschiedenis van de stad in zeven 
plunderingen • Matthew Kneale

Een meeslepende geschiedenis van de stad Rome, 
beschreven door de auteur aan de hand van zeven 
belangrijke plunderingen, en met oog voor detail en 
een grondige kennis van de sociale en culturele ont-
wikkelingen in de stad door de eeuwen heen. 

Prijs € 29,99 • verschijnt juli 2018

Mosterdzaadjes
Praktische inspiratieboek voor geloofsopvoeding 
bij baby’s, peuters en kleuters • Erika van 
Nes-Visscher

Dit is hét handboek voor geloofsopvoeding bij de 
kleinste kinderen. Het is een praktisch inspiratie-
boek om ouders te helpen thuis heel bewust bezig 
te zijn met geloofsopvoeding van de allerkleinsten. 
Het bevat informatie over de ontwikkeling van jonge 
kinderen, handreikingen voor spontane en doelge-
richte geloofsopvoeding en portretten waarin ou-
ders vertellen hoe zij zich bezighouden met geloofs-
opvoeding.
Dit handboek bevat 12 uitgewerkte gezinsmomen-
ten en suggesties om zelf dergelijke momenten te 
creëren.

Prijs € 9,95

Franciscus en de dieren
Piet Grobler

Piet Grobler is al zijn leven gefascineerd door het 
levensverhaal van Franciscus, de heilige die met die-
ren kon praten. 
Bij Grobler wordt dit een verhaal over het goede in 
mens en dier. Hij verbeeldt de ontmoetingen van 
Franciscus met allerlei dieren op een kleurige, dro-
merige manier; hij maakt er een boek van dat niet 
alleen een genot is om naar te kijken en te lezen, 
maar ook inspireert om de wereld mooier te maken.

Prijs € 14,95

Jeugd & Jongeren Wij verzorgen 
boekendozen en boekentafels 

voor bijv. Eerste Communie, Vormsel 
of andere themabijeenkomsten

voor info: 043 450 2332



Secularisatie 
Deel 10 in de serie Elementaire Deeltjes • 
Herman Paul 

“Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer 
ongelovigen dan gelovigen”, kopte Trouw in 2015. 
Media wijzen met regelmaat op de ontwikkeling 
van afnemend geloof in het moderne Westen. Se-
cularisatie is het verhaal dat journalisten, religieuze 
leiders en gewone mensen vertellen als zij uitleggen 
waarom er minder in God wordt geloofd, waarom 
kerken sluiten of waarom confessionele partijen 
marginaler worden. 

Prijs € 9,99 

Een brug bouwen
Hoe de katholieke kerk en de LHBT-gemeenschap 
kunnen bouwen aan een relatie van respect, 
begrip en fijngevoeligheid • James Martin S.J.

Op de dag na de schietpartij in een h omo-club in 
Orlando, plaatste James Martin S.J. een video op Fa-
cebook waarin hij opriep tot solidariteit. Hij smeekte 
zijn mede-katholieken - en mensen overal - om “niet 
alleen te staan voor de inwoners van Orlando maar 
ook voor hun LHBT-broers en -zussen”.
Een oproep tot tolerantie, acceptatie en ondersteu-
ning en een herinnering aan Jezus’ boodschap.

Prijs € 17,95

Het Lucasevangelie onder de loep
Opbouw, stijl en theologie • Nico Riemersma

Dit boek brengt door ‘close reading’ de hoogstaande 
literaire vorm en de rijke theologische inhoud van 
het Lucasevangelie aan het licht. Deze nauwgezette 
manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, 
waardoor dit evangelie extra glans krijgt. 
Het boek bevat enerzijds thematische hoofdstukken: 
over de opbouw van het evangelie, de parallellen die 
Lucas trekt tussen o.a. Johannes en Jezus, maar ook 
over onderwerpen als barmhartigheid, de navolging 
en het reismotief. Daarnaast zijn er hoofdstukken die 
specifiek ingaan op scènes uit dit evangelie: wonder-
verhalen, gelijkenissen en sleutelpassages.

Prijs € 35,00

Palestina en Israël
Een verzwegen geschiedenis • Meindert Dijkstra

Dit jaar bestaat de moderne staat Israël zeventig jaar. 
Dit boek gaat echter niet over de afgelopen eeuw, 
maar over de voorgeschiedenis van Israël en Pales-
tina. Een verzwegen geschiedenis van winnaars en 
verliezers in hetzelfde land, van de 13e eeuw v.Chr. 
tot aan de Eerste Wereldoorlog. 

Prijs € 24,99 • verschijnt augustus 2018

Gestalten uit de oude kerk
Leo Meulenberg 

In dit boek verkent kerkhistoricus Leo Meulenberg 
enkele grote kerkvaders uit de oude Kerk. Hij laat de 
lezer kennismaken met Ignatius van Antiochië, Justi-
nus, Irenaeus van Lyon, Clemens van Alexandrië, Ter-
tullianus, Cyprianus, Basilius de Grote, Ambrosius, 
Johannes Chrysostomos, Augustinus, Leo de Grote 
en Benedictus. Hun denken biedt blijvende inspira-
tie, ook vandaag.

Prijs € 15,00

Proza

Kerk(geschiedenis) 
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Kerk, Theologie & Filosofie

Gebruik je innerlijke kracht
Louise Hay

In dit vervolg op haar eerdere boek ‘Je kunt je leven 
helen’ verdiept Louise Hay haar filosofie van jezelf 
liefhebben. Ze neemt je mee op ontdekkingsreis 
naar je innerlijke kracht en leert je hoe je jezelf kunt 
liefhebben. Dit door naar je innerlijke stem te luiste-
ren. Maar ook door je innerlijke kind lief te hebben, 
je ware gevoelens en je creativiteit te uiten en nog 
veel meer. 

Prijs € 20,00 • verschijnt juli 2018

Terugkeer naar liefde 
Leven met de principes van een cursus in  
wonderen • Marianne Williamson

Marianne Williamson maakt duidelijk dat liefde de 
drijvende kracht is achter alles. Wat je ook overkomt 
op het gebied van relaties, gezondheid of carrière: 
liefde is het antwoord. ‘Terugkeer naar liefde’ laat 
zien dat wanneer je bereid bent vanuit liefde in 
plaats van angst te leven, alles zal veranderen. Liefde 
maakt onszelf en de wereld beter.

Prijs € 20,00 • verschijnt juni 2018

Ware vrede
Oefeningen in geweldloosheid • Thich Nhat Hanh

Behalve grondlegger van de mindfulness is Thich 
Nhat Hanh ook voorvechter van geweldloze vrede. 
Mindfulness is voor hem de weg naar vrede. In dit 
boek laat hij zien hoe we kunnen omgaan met het 
geweld in onszelf en in de ander. Hij helpt ons de 
weg van de vrede te ontdekken in elke denkbare si-
tuatie. 

Prijs € 18,99 • verschijnt juli 2018

Stilte vinden
Amber Hatch

Amber Hatch laat zien hoe je je leven kunt ontdoen 
van lawaai. In je hectische leven is stilte binnen 
handbereik. Met (meditatie)oefeningen en handige 
tips om stilte in jezelf te creëren. Niet door op re-
traite te gaan, maar door je leefstijl te versimpelen 
en de herrie in en buiten jezelf tot een minimum te 
beperken.

Prijs € 15,00 • verschijnt juli 2018

Een kleine meditatiegids
Tom Hannes

In dit boek worden enkele basispunten van medita-
tie zo helder en scherp mogelijk neergezet. In de eer-
ste plaats is het een handleiding. Drie korte hoofd-
stukken geven een praktische beschrijving van drie 
eenvoudige meditatievormen uit de boeddhistische 
traditie waarmee je zelf meteen aan de slag kunt. 
De drie meditatiehandleidingen worden telkens ge-
volgd door wat achtergrondinformatie.

Prijs € 15,00

Mindfulness & Meditatie

Filosofen van deze tijd
Maarten Doorman en Heleen Pott

Een uiterst leesbare en toch niet oppervlakkige in-
troductie op de moderne filosofie. Het behandelt 
de drieëndertig belangrijkste filosofen van de laat-
ste halve eeuw. Een keur van specialisten presen-
teert de spraakmakende stromingen en thema’s 
van de afgelopen decennia. Dit werk is niet louter 
een geschiedenis van de recente ontwikkelingen, 
het schetst tegelijk het filosofische landschap voor 
de eenentwintigste eeuw. Besproken worden onder 
anderen Heidegger, Wittgenstein, Popper, Arendt, 
Foucault, Derrida, Dennett, Kristeva, Nussbaum, Slo-
terdijk , Singer en Zizek.

Prijs € 25,00 • verschijnt augustus 2018

Jezus
Het verhaal van een leven • Shusaku Endo

Zich baserend op een nauwkeurige lezing van de vier 
evangeliën vertelt Endo het leven van Jezus vanaf 
het moment dat hij op weg ging naar Johannes de 
Doper, tot zijn laatste woorden aan het kruis. De weg 
van liefde die Jezus gaat is de enige weg die tot ver-
lossing leidt, ook al voert die weg naar een vroege en 
gruwelijke dood. 

Prijs € 19,99 • vcrschijnt augustus 2018

Mijn evangelie
Zelf ontdekken wat Jezus jou te zeggen heeft • 
Alla Avilova

De auteur laat de lezer met een frisse blik kijken naar 
de unieke boodschap van Jezus. Volgens haar kan de 
boodschap van de evangeliën worden toegepast als 
zelfonderzoek naar het christelijke in jezelf. Waarom 
de oosterse religies als bron voor meditatie en spi-
ritueel ontwaken beoefenen, terwijl de christelijke 
traditie qua beleving en verwoording het meest ver-
trouwd is. 

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2018

Een calvinistisch land?
Religie in Nederland • Peter van Dam

Nederland wordt in binnen- en buitenland vaak als 
een protestants land gezien. Protestanten eisten 
vanaf de zestiende eeuw steeds opnieuw een promi-
nente positie op, terwijl ze slechts een nipte meer-
derheid vormden. Peter van Dam onderzoekt in dit 
boek aan de hand van deze protestantse claim de ge-
schiedenis van religie in Nederland. Hij stuit daarbij 
op een grote religieuze verscheidenheid. De veran-
derende maatschappelijke posities van allerlei religi-
euze groeperingen stelt hij in dit onderzoek centraal.

Prijs € 14,99
 

Vol van de Geest
Hoe de Heilige Geest het dagelijks werk verrijkt • 
Peter Halldorf

Een inspirerend boek over de persoon en het werk 
van de Heilige Geest. Het boek geeft op een toe-
gankelijke manier veel kennis en inzicht. Halldorf 
vindt de juiste balans tussen zijn grote liefde voor 
het Woord en zijn kennis van de kerkgeschiedenis, 
van waaruit hij stilstaat bij de christelijke tradities die 
zich in de loop der tijd hebben gevormd.

Prijs € 24,95 

Voor ál uw boeken!
Onze boekwinkel kan alle boeken leveren.  
Op onze site staan er maar liefst 100.000!

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Ziekte, Dood & Rouw
Een zee van glas
Hoe de dood mijn leven heeft gekleurd • 
Geerteke van Lierop

In de zomer van 2016 kwam de grote liefde van ac-
trice Geerteke van Lierop door verdrinking om het 
leven. In dit boek beschrijft ze haar eerste jaar na 
zijn dood. Helder geeft ze woorden aan haar over-
weldigende verdriet en het scherpe gemis, maar 
ook aan het verlangen om haar leven te heroveren. 
Hierbij ervaart ze ook een onverwachte schoonheid 
en lichtheid. 

Prijs € 15,00 • verschijnt september 2018

Mijn allerlaatste zomer
Een ode aan het leven en de vrijheid om zelf over 
dat leven te mogen beslissen • Anne Bert

Als Anne Bert te horen krijgt dat ze aan ALS lijdt, wil 
ze haar leven ten volle leven en zelf over haar einde 
beslissen. In Frankrijk is euthanasie onmogelijk, dus 
besluit ze hulp te zoeken in België en ver van huis 
te sterven. Kort na haar overlijden verschijnt haar 
verslag van haar laatste zomer: hoe ze omging met 
haar ziekte, verzoening vond met de dood en moest 
strijden om zelf over haar levenseinde te beslissen.

Prijs € 14,99

Jouw revolutie
Mijn oproep aan de millennials: kom in actie! • 
Dalai Lama

In de huidige samenleving is geweld te vaak de me-
thode om problemen op te lossen. Sancties, drei-
gementen, aanslagen. In deze wereld van hardheid 
moet een nieuwe generatie opstaan om een nieuwe 
toekomst tegemoet te gaan. Een die gebaseerd is 
op verbondenheid, rechtvaardigheid en solidariteit. 
Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? 
De Dalai Lama betoogt dat menselijkheid boven na-
tionalisme geplaatst moet worden. Door sensitiviteit 
en empathie centraal te stellen, kan een revolutie 
vol compassie ontstaan.

Prijs € 10,00 • verschijnt september 2018

God als therapeut
Waarom mensen zich hechten aan een god • 
Boris Cyrulnik

De auteur verklaart waarom het geloof in een god 
heil kan brengen en hoe dit binnen een cultuur en 
samenleving voor samenhang en verbinding kan zor-
gen. Maar hij wijst er ook op dat het mis kan gaan 
wanneer wij anderen niet meer vrij kunnen laten 
hun eigen geloof te beleven en de ander (ongelovig 
of gelovend in een andere god) als vijand gaan zien.

Prijs € 24,99

Rituelen
Waarom we niet zonder kunnen • 
Herman de Dijn

Hoewel alle ijkpunten uit onze wereld lijken te ver-
dwijnen, blijft volgens Herman De Dijn onder de op-
pervlakte echter het verlangen naar betovering aan-
wezig. Voor hem kunnen de mensen nooit zonder 
rituelen en verwondering leven. 
In dit boek laat hij alle grote thema’s de revue pas-
seren: vrijheid en traditie, verwondering en weten-
schap, religie en spiritualiteit in een postmoderne 
wereld. 

Prijs € 22,50 • verschijnt september 2018

Ongelofelijk
Over de verrassende comeback van religie • 
Yvonne Zonderop

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel 
Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig 
verband. Geloof verdween tot achter de voordeur. 
Seculier werd de norm. Maar religie laat zich niet zo-
maar wegpoetsen.
Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als 
maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, 
vindt Yvonne Zonderop. Ze beschrijft de recente 
geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan 
de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar 
slaat de slinger nu weer de andere kant op - voor wie 
open genoeg is om dit te zien.

Prijs € 19,99

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken 

bestellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Wie is mijn naaste?
Mijn verhaal over de vluchtelingenopvang • 
Rosita Steenbeek

Op Lampedusa, Sicilië en in Libanon hoort Rosita 
Steenbeek de intense verhalen van de vluchtelingen 
èn de hulpverleners, en deelt zij hun leven op de 
meest schrijnende maar ook mooie momenten. Zij 
raakt aan de levens van mensen die op hun sterkst 
en tegelijk kwetsbaarst zijn. Alle betrokkenen wor-
den ieder voor zich geconfronteerd met de funda-
mentele vraag: wie is mijn naaste? 

Prijs € 19,99 • verschijnt september 2018

Leven en laten leven
Roman • Hendrik Groen

Arthur Ophof had zich het leven toch anders voor-
gesteld. In plaats van spectaculaire reizen te maken 
naar verre landen, staat hij vier keer in de week in 
de file van huis naar werk en weer terug. Een uitge-
blust, kinderloos huwelijk, en hij wordt binnenkort 
vijftig, dus de tijd begint te dringen. Maar als zijn 
werkgever hem ‘helaas’ moet ontslaan en hij er een 
mooie ontslagvergoeding uit weet te slepen, ope-
nen zich onverwachts perspectieven op een geheel 
nieuw leven...

Prijs € 19,99

De nacht der Girondijnen
Novelle • J. Presser

Een kleine klassieker van de Nederlandse literatuur 
in een mooie nieuwe uitgave. Een jongeman staat 
voor een onmogelijke keuze tijdens de Tweede We-
reldoorlog: kiest hij voor zichzelf of voor wat ‘juist’ 
is?

Prijs € 10,00 • verschijnt juli 2018

Vier bekentenissen
Willem Jan Otten

De vier romans van Otten in één band: ‘Een man van 
horen zeggen’, ‘De wijde blik’, ‘Ons mankeert niets’ 
en ‘Specht en zoon’ Met zijn talent voor vertellen 
weet Otten onderwerpen van wezenlijk belang aan 
te snijden, zoals door begeerte gedreven liefdesbe-
drog (De wijde blik), of de vraag wat te doen als je 
weet dat iemand dood wil (Ons mankeert niets). 
Een verbindende factor tussen de romans van Wil-
lem Jan Otten is zijn spel met de beelden die mensen 
zich van elkaar plegen te vormen. 

Prijs € 27,50

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Zeven dagen per week
GEOPEND

Onze boekwinkel is elke dag van de week 
geopend van 10:00 tot 16.30 uur 

(op maandag vanaf 12:00 uur)

De Bijbel in 100 getallen
83 plantensoorten, 700 vrouwen van koning 
Salomo en 98 andere fascinerende feiten uit het 
bestverkochte boek ter wereld • Trevor Barnes

De Bijbel staat vol met getallen: zowel met een let-
terlijke als een symbolische betekenis. Van de 10 
geboden en de 153 gevangen vissen tot de 12 dis-
cipelen. 
Dit verrassende boek geeft inzicht in de belangrijkste 
gebeurtenissen van de Bijbel, met veel afbeeldingen 
en waardevolle informatie. 

Prijs € 17,99 • verschijnt september 2018

De Bijbel is van iedereen
Het dagelijks leven geïnspireerd • Hans Geybels 
(red.)

Aan meer dan dertig Nederlanders en Vlamingen, 
gelovig of minder gelovig, uit alle lagen van de sa-
menleving werd gevraagd wat hun favoriete Bijbel-
passage is en waarom. 
Wat betekent die passage concreet in hun leven? 
Waarom worden ze erdoor geraakt? Wat doet het 
met hun werk, hun relatie, hun gezinsleven. Het 
boek toont hoe de Bijbel interfereert in het gewone 
leven, richting geeft aan doen en laten. De Bijbel als 
inspiratiebron voor het dagelijks leven.

Prijs € 19,99

Bijbel & Bijbelse Geschiedenis

Mens & Maatschappij



Secularisatie 
Deel 10 in de serie Elementaire Deeltjes • 
Herman Paul 

“Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer 
ongelovigen dan gelovigen”, kopte Trouw in 2015. 
Media wijzen met regelmaat op de ontwikkeling 
van afnemend geloof in het moderne Westen. Se-
cularisatie is het verhaal dat journalisten, religieuze 
leiders en gewone mensen vertellen als zij uitleggen 
waarom er minder in God wordt geloofd, waarom 
kerken sluiten of waarom confessionele partijen 
marginaler worden. 

Prijs € 9,99 

Een brug bouwen
Hoe de katholieke kerk en de LHBT-gemeenschap 
kunnen bouwen aan een relatie van respect, 
begrip en fijngevoeligheid • James Martin S.J.

Op de dag na de schietpartij in een h omo-club in 
Orlando, plaatste James Martin S.J. een video op Fa-
cebook waarin hij opriep tot solidariteit. Hij smeekte 
zijn mede-katholieken - en mensen overal - om “niet 
alleen te staan voor de inwoners van Orlando maar 
ook voor hun LHBT-broers en -zussen”.
Een oproep tot tolerantie, acceptatie en ondersteu-
ning en een herinnering aan Jezus’ boodschap.

Prijs € 17,95

Het Lucasevangelie onder de loep
Opbouw, stijl en theologie • Nico Riemersma

Dit boek brengt door ‘close reading’ de hoogstaande 
literaire vorm en de rijke theologische inhoud van 
het Lucasevangelie aan het licht. Deze nauwgezette 
manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, 
waardoor dit evangelie extra glans krijgt. 
Het boek bevat enerzijds thematische hoofdstukken: 
over de opbouw van het evangelie, de parallellen die 
Lucas trekt tussen o.a. Johannes en Jezus, maar ook 
over onderwerpen als barmhartigheid, de navolging 
en het reismotief. Daarnaast zijn er hoofdstukken die 
specifiek ingaan op scènes uit dit evangelie: wonder-
verhalen, gelijkenissen en sleutelpassages.

Prijs € 35,00

Palestina en Israël
Een verzwegen geschiedenis • Meindert Dijkstra

Dit jaar bestaat de moderne staat Israël zeventig jaar. 
Dit boek gaat echter niet over de afgelopen eeuw, 
maar over de voorgeschiedenis van Israël en Pales-
tina. Een verzwegen geschiedenis van winnaars en 
verliezers in hetzelfde land, van de 13e eeuw v.Chr. 
tot aan de Eerste Wereldoorlog. 

Prijs € 24,99 • verschijnt augustus 2018

Gestalten uit de oude kerk
Leo Meulenberg 

In dit boek verkent kerkhistoricus Leo Meulenberg 
enkele grote kerkvaders uit de oude Kerk. Hij laat de 
lezer kennismaken met Ignatius van Antiochië, Justi-
nus, Irenaeus van Lyon, Clemens van Alexandrië, Ter-
tullianus, Cyprianus, Basilius de Grote, Ambrosius, 
Johannes Chrysostomos, Augustinus, Leo de Grote 
en Benedictus. Hun denken biedt blijvende inspira-
tie, ook vandaag.

Prijs € 15,00

Proza

Kerk(geschiedenis) 

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoudBoekenvenster • zomer 2018

Kerk, Theologie & Filosofie

Gebruik je innerlijke kracht
Louise Hay

In dit vervolg op haar eerdere boek ‘Je kunt je leven 
helen’ verdiept Louise Hay haar filosofie van jezelf 
liefhebben. Ze neemt je mee op ontdekkingsreis 
naar je innerlijke kracht en leert je hoe je jezelf kunt 
liefhebben. Dit door naar je innerlijke stem te luiste-
ren. Maar ook door je innerlijke kind lief te hebben, 
je ware gevoelens en je creativiteit te uiten en nog 
veel meer. 

Prijs € 20,00 • verschijnt juli 2018

Terugkeer naar liefde 
Leven met de principes van een cursus in  
wonderen • Marianne Williamson

Marianne Williamson maakt duidelijk dat liefde de 
drijvende kracht is achter alles. Wat je ook overkomt 
op het gebied van relaties, gezondheid of carrière: 
liefde is het antwoord. ‘Terugkeer naar liefde’ laat 
zien dat wanneer je bereid bent vanuit liefde in 
plaats van angst te leven, alles zal veranderen. Liefde 
maakt onszelf en de wereld beter.

Prijs € 20,00 • verschijnt juni 2018

Ware vrede
Oefeningen in geweldloosheid • Thich Nhat Hanh

Behalve grondlegger van de mindfulness is Thich 
Nhat Hanh ook voorvechter van geweldloze vrede. 
Mindfulness is voor hem de weg naar vrede. In dit 
boek laat hij zien hoe we kunnen omgaan met het 
geweld in onszelf en in de ander. Hij helpt ons de 
weg van de vrede te ontdekken in elke denkbare si-
tuatie. 

Prijs € 18,99 • verschijnt juli 2018

Stilte vinden
Amber Hatch

Amber Hatch laat zien hoe je je leven kunt ontdoen 
van lawaai. In je hectische leven is stilte binnen 
handbereik. Met (meditatie)oefeningen en handige 
tips om stilte in jezelf te creëren. Niet door op re-
traite te gaan, maar door je leefstijl te versimpelen 
en de herrie in en buiten jezelf tot een minimum te 
beperken.

Prijs € 15,00 • verschijnt juli 2018

Een kleine meditatiegids
Tom Hannes

In dit boek worden enkele basispunten van medita-
tie zo helder en scherp mogelijk neergezet. In de eer-
ste plaats is het een handleiding. Drie korte hoofd-
stukken geven een praktische beschrijving van drie 
eenvoudige meditatievormen uit de boeddhistische 
traditie waarmee je zelf meteen aan de slag kunt. 
De drie meditatiehandleidingen worden telkens ge-
volgd door wat achtergrondinformatie.

Prijs € 15,00

Mindfulness & Meditatie

Filosofen van deze tijd
Maarten Doorman en Heleen Pott

Een uiterst leesbare en toch niet oppervlakkige in-
troductie op de moderne filosofie. Het behandelt 
de drieëndertig belangrijkste filosofen van de laat-
ste halve eeuw. Een keur van specialisten presen-
teert de spraakmakende stromingen en thema’s 
van de afgelopen decennia. Dit werk is niet louter 
een geschiedenis van de recente ontwikkelingen, 
het schetst tegelijk het filosofische landschap voor 
de eenentwintigste eeuw. Besproken worden onder 
anderen Heidegger, Wittgenstein, Popper, Arendt, 
Foucault, Derrida, Dennett, Kristeva, Nussbaum, Slo-
terdijk , Singer en Zizek.

Prijs € 25,00 • verschijnt augustus 2018

Jezus
Het verhaal van een leven • Shusaku Endo

Zich baserend op een nauwkeurige lezing van de vier 
evangeliën vertelt Endo het leven van Jezus vanaf 
het moment dat hij op weg ging naar Johannes de 
Doper, tot zijn laatste woorden aan het kruis. De weg 
van liefde die Jezus gaat is de enige weg die tot ver-
lossing leidt, ook al voert die weg naar een vroege en 
gruwelijke dood. 

Prijs € 19,99 • vcrschijnt augustus 2018

Mijn evangelie
Zelf ontdekken wat Jezus jou te zeggen heeft • 
Alla Avilova

De auteur laat de lezer met een frisse blik kijken naar 
de unieke boodschap van Jezus. Volgens haar kan de 
boodschap van de evangeliën worden toegepast als 
zelfonderzoek naar het christelijke in jezelf. Waarom 
de oosterse religies als bron voor meditatie en spi-
ritueel ontwaken beoefenen, terwijl de christelijke 
traditie qua beleving en verwoording het meest ver-
trouwd is. 

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2018

Een calvinistisch land?
Religie in Nederland • Peter van Dam

Nederland wordt in binnen- en buitenland vaak als 
een protestants land gezien. Protestanten eisten 
vanaf de zestiende eeuw steeds opnieuw een promi-
nente positie op, terwijl ze slechts een nipte meer-
derheid vormden. Peter van Dam onderzoekt in dit 
boek aan de hand van deze protestantse claim de ge-
schiedenis van religie in Nederland. Hij stuit daarbij 
op een grote religieuze verscheidenheid. De veran-
derende maatschappelijke posities van allerlei religi-
euze groeperingen stelt hij in dit onderzoek centraal.

Prijs € 14,99
 

Vol van de Geest
Hoe de Heilige Geest het dagelijks werk verrijkt • 
Peter Halldorf

Een inspirerend boek over de persoon en het werk 
van de Heilige Geest. Het boek geeft op een toe-
gankelijke manier veel kennis en inzicht. Halldorf 
vindt de juiste balans tussen zijn grote liefde voor 
het Woord en zijn kennis van de kerkgeschiedenis, 
van waaruit hij stilstaat bij de christelijke tradities die 
zich in de loop der tijd hebben gevormd.

Prijs € 24,95 

Voor ál uw boeken!
Onze boekwinkel kan alle boeken leveren.  
Op onze site staan er maar liefst 100.000!

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Ziekte, Dood & Rouw
Een zee van glas
Hoe de dood mijn leven heeft gekleurd • 
Geerteke van Lierop

In de zomer van 2016 kwam de grote liefde van ac-
trice Geerteke van Lierop door verdrinking om het 
leven. In dit boek beschrijft ze haar eerste jaar na 
zijn dood. Helder geeft ze woorden aan haar over-
weldigende verdriet en het scherpe gemis, maar 
ook aan het verlangen om haar leven te heroveren. 
Hierbij ervaart ze ook een onverwachte schoonheid 
en lichtheid. 

Prijs € 15,00 • verschijnt september 2018

Mijn allerlaatste zomer
Een ode aan het leven en de vrijheid om zelf over 
dat leven te mogen beslissen • Anne Bert

Als Anne Bert te horen krijgt dat ze aan ALS lijdt, wil 
ze haar leven ten volle leven en zelf over haar einde 
beslissen. In Frankrijk is euthanasie onmogelijk, dus 
besluit ze hulp te zoeken in België en ver van huis 
te sterven. Kort na haar overlijden verschijnt haar 
verslag van haar laatste zomer: hoe ze omging met 
haar ziekte, verzoening vond met de dood en moest 
strijden om zelf over haar levenseinde te beslissen.

Prijs € 14,99

Jouw revolutie
Mijn oproep aan de millennials: kom in actie! • 
Dalai Lama

In de huidige samenleving is geweld te vaak de me-
thode om problemen op te lossen. Sancties, drei-
gementen, aanslagen. In deze wereld van hardheid 
moet een nieuwe generatie opstaan om een nieuwe 
toekomst tegemoet te gaan. Een die gebaseerd is 
op verbondenheid, rechtvaardigheid en solidariteit. 
Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? 
De Dalai Lama betoogt dat menselijkheid boven na-
tionalisme geplaatst moet worden. Door sensitiviteit 
en empathie centraal te stellen, kan een revolutie 
vol compassie ontstaan.

Prijs € 10,00 • verschijnt september 2018

God als therapeut
Waarom mensen zich hechten aan een god • 
Boris Cyrulnik

De auteur verklaart waarom het geloof in een god 
heil kan brengen en hoe dit binnen een cultuur en 
samenleving voor samenhang en verbinding kan zor-
gen. Maar hij wijst er ook op dat het mis kan gaan 
wanneer wij anderen niet meer vrij kunnen laten 
hun eigen geloof te beleven en de ander (ongelovig 
of gelovend in een andere god) als vijand gaan zien.

Prijs € 24,99

Rituelen
Waarom we niet zonder kunnen • 
Herman de Dijn

Hoewel alle ijkpunten uit onze wereld lijken te ver-
dwijnen, blijft volgens Herman De Dijn onder de op-
pervlakte echter het verlangen naar betovering aan-
wezig. Voor hem kunnen de mensen nooit zonder 
rituelen en verwondering leven. 
In dit boek laat hij alle grote thema’s de revue pas-
seren: vrijheid en traditie, verwondering en weten-
schap, religie en spiritualiteit in een postmoderne 
wereld. 

Prijs € 22,50 • verschijnt september 2018

Ongelofelijk
Over de verrassende comeback van religie • 
Yvonne Zonderop

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel 
Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig 
verband. Geloof verdween tot achter de voordeur. 
Seculier werd de norm. Maar religie laat zich niet zo-
maar wegpoetsen.
Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als 
maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, 
vindt Yvonne Zonderop. Ze beschrijft de recente 
geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan 
de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar 
slaat de slinger nu weer de andere kant op - voor wie 
open genoeg is om dit te zien.

Prijs € 19,99

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken 

bestellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Wie is mijn naaste?
Mijn verhaal over de vluchtelingenopvang • 
Rosita Steenbeek

Op Lampedusa, Sicilië en in Libanon hoort Rosita 
Steenbeek de intense verhalen van de vluchtelingen 
èn de hulpverleners, en deelt zij hun leven op de 
meest schrijnende maar ook mooie momenten. Zij 
raakt aan de levens van mensen die op hun sterkst 
en tegelijk kwetsbaarst zijn. Alle betrokkenen wor-
den ieder voor zich geconfronteerd met de funda-
mentele vraag: wie is mijn naaste? 

Prijs € 19,99 • verschijnt september 2018

Leven en laten leven
Roman • Hendrik Groen

Arthur Ophof had zich het leven toch anders voor-
gesteld. In plaats van spectaculaire reizen te maken 
naar verre landen, staat hij vier keer in de week in 
de file van huis naar werk en weer terug. Een uitge-
blust, kinderloos huwelijk, en hij wordt binnenkort 
vijftig, dus de tijd begint te dringen. Maar als zijn 
werkgever hem ‘helaas’ moet ontslaan en hij er een 
mooie ontslagvergoeding uit weet te slepen, ope-
nen zich onverwachts perspectieven op een geheel 
nieuw leven...

Prijs € 19,99

De nacht der Girondijnen
Novelle • J. Presser

Een kleine klassieker van de Nederlandse literatuur 
in een mooie nieuwe uitgave. Een jongeman staat 
voor een onmogelijke keuze tijdens de Tweede We-
reldoorlog: kiest hij voor zichzelf of voor wat ‘juist’ 
is?

Prijs € 10,00 • verschijnt juli 2018

Vier bekentenissen
Willem Jan Otten

De vier romans van Otten in één band: ‘Een man van 
horen zeggen’, ‘De wijde blik’, ‘Ons mankeert niets’ 
en ‘Specht en zoon’ Met zijn talent voor vertellen 
weet Otten onderwerpen van wezenlijk belang aan 
te snijden, zoals door begeerte gedreven liefdesbe-
drog (De wijde blik), of de vraag wat te doen als je 
weet dat iemand dood wil (Ons mankeert niets). 
Een verbindende factor tussen de romans van Wil-
lem Jan Otten is zijn spel met de beelden die mensen 
zich van elkaar plegen te vormen. 

Prijs € 27,50

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Zeven dagen per week
GEOPEND

Onze boekwinkel is elke dag van de week 
geopend van 10:00 tot 16.30 uur 

(op maandag vanaf 12:00 uur)

De Bijbel in 100 getallen
83 plantensoorten, 700 vrouwen van koning 
Salomo en 98 andere fascinerende feiten uit het 
bestverkochte boek ter wereld • Trevor Barnes

De Bijbel staat vol met getallen: zowel met een let-
terlijke als een symbolische betekenis. Van de 10 
geboden en de 153 gevangen vissen tot de 12 dis-
cipelen. 
Dit verrassende boek geeft inzicht in de belangrijkste 
gebeurtenissen van de Bijbel, met veel afbeeldingen 
en waardevolle informatie. 

Prijs € 17,99 • verschijnt september 2018

De Bijbel is van iedereen
Het dagelijks leven geïnspireerd • Hans Geybels 
(red.)

Aan meer dan dertig Nederlanders en Vlamingen, 
gelovig of minder gelovig, uit alle lagen van de sa-
menleving werd gevraagd wat hun favoriete Bijbel-
passage is en waarom. 
Wat betekent die passage concreet in hun leven? 
Waarom worden ze erdoor geraakt? Wat doet het 
met hun werk, hun relatie, hun gezinsleven. Het 
boek toont hoe de Bijbel interfereert in het gewone 
leven, richting geeft aan doen en laten. De Bijbel als 
inspiratiebron voor het dagelijks leven.

Prijs € 19,99
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Secularisatie 
Deel 10 in de serie Elementaire Deeltjes • 
Herman Paul 

“Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer 
ongelovigen dan gelovigen”, kopte Trouw in 2015. 
Media wijzen met regelmaat op de ontwikkeling 
van afnemend geloof in het moderne Westen. Se-
cularisatie is het verhaal dat journalisten, religieuze 
leiders en gewone mensen vertellen als zij uitleggen 
waarom er minder in God wordt geloofd, waarom 
kerken sluiten of waarom confessionele partijen 
marginaler worden. 

Prijs € 9,99 

Een brug bouwen
Hoe de katholieke kerk en de LHBT-gemeenschap 
kunnen bouwen aan een relatie van respect, 
begrip en fijngevoeligheid • James Martin S.J.

Op de dag na de schietpartij in een h omo-club in 
Orlando, plaatste James Martin S.J. een video op Fa-
cebook waarin hij opriep tot solidariteit. Hij smeekte 
zijn mede-katholieken - en mensen overal - om “niet 
alleen te staan voor de inwoners van Orlando maar 
ook voor hun LHBT-broers en -zussen”.
Een oproep tot tolerantie, acceptatie en ondersteu-
ning en een herinnering aan Jezus’ boodschap.

Prijs € 17,95

Het Lucasevangelie onder de loep
Opbouw, stijl en theologie • Nico Riemersma

Dit boek brengt door ‘close reading’ de hoogstaande 
literaire vorm en de rijke theologische inhoud van 
het Lucasevangelie aan het licht. Deze nauwgezette 
manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, 
waardoor dit evangelie extra glans krijgt. 
Het boek bevat enerzijds thematische hoofdstukken: 
over de opbouw van het evangelie, de parallellen die 
Lucas trekt tussen o.a. Johannes en Jezus, maar ook 
over onderwerpen als barmhartigheid, de navolging 
en het reismotief. Daarnaast zijn er hoofdstukken die 
specifiek ingaan op scènes uit dit evangelie: wonder-
verhalen, gelijkenissen en sleutelpassages.

Prijs € 35,00

Palestina en Israël
Een verzwegen geschiedenis • Meindert Dijkstra

Dit jaar bestaat de moderne staat Israël zeventig jaar. 
Dit boek gaat echter niet over de afgelopen eeuw, 
maar over de voorgeschiedenis van Israël en Pales-
tina. Een verzwegen geschiedenis van winnaars en 
verliezers in hetzelfde land, van de 13e eeuw v.Chr. 
tot aan de Eerste Wereldoorlog. 

Prijs € 24,99 • verschijnt augustus 2018

Gestalten uit de oude kerk
Leo Meulenberg 

In dit boek verkent kerkhistoricus Leo Meulenberg 
enkele grote kerkvaders uit de oude Kerk. Hij laat de 
lezer kennismaken met Ignatius van Antiochië, Justi-
nus, Irenaeus van Lyon, Clemens van Alexandrië, Ter-
tullianus, Cyprianus, Basilius de Grote, Ambrosius, 
Johannes Chrysostomos, Augustinus, Leo de Grote 
en Benedictus. Hun denken biedt blijvende inspira-
tie, ook vandaag.

Prijs € 15,00

Proza

Kerk(geschiedenis) 
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Kerk, Theologie & Filosofie

Gebruik je innerlijke kracht
Louise Hay

In dit vervolg op haar eerdere boek ‘Je kunt je leven 
helen’ verdiept Louise Hay haar filosofie van jezelf 
liefhebben. Ze neemt je mee op ontdekkingsreis 
naar je innerlijke kracht en leert je hoe je jezelf kunt 
liefhebben. Dit door naar je innerlijke stem te luiste-
ren. Maar ook door je innerlijke kind lief te hebben, 
je ware gevoelens en je creativiteit te uiten en nog 
veel meer. 

Prijs € 20,00 • verschijnt juli 2018

Terugkeer naar liefde 
Leven met de principes van een cursus in  
wonderen • Marianne Williamson

Marianne Williamson maakt duidelijk dat liefde de 
drijvende kracht is achter alles. Wat je ook overkomt 
op het gebied van relaties, gezondheid of carrière: 
liefde is het antwoord. ‘Terugkeer naar liefde’ laat 
zien dat wanneer je bereid bent vanuit liefde in 
plaats van angst te leven, alles zal veranderen. Liefde 
maakt onszelf en de wereld beter.

Prijs € 20,00 • verschijnt juni 2018

Ware vrede
Oefeningen in geweldloosheid • Thich Nhat Hanh

Behalve grondlegger van de mindfulness is Thich 
Nhat Hanh ook voorvechter van geweldloze vrede. 
Mindfulness is voor hem de weg naar vrede. In dit 
boek laat hij zien hoe we kunnen omgaan met het 
geweld in onszelf en in de ander. Hij helpt ons de 
weg van de vrede te ontdekken in elke denkbare si-
tuatie. 

Prijs € 18,99 • verschijnt juli 2018

Stilte vinden
Amber Hatch

Amber Hatch laat zien hoe je je leven kunt ontdoen 
van lawaai. In je hectische leven is stilte binnen 
handbereik. Met (meditatie)oefeningen en handige 
tips om stilte in jezelf te creëren. Niet door op re-
traite te gaan, maar door je leefstijl te versimpelen 
en de herrie in en buiten jezelf tot een minimum te 
beperken.

Prijs € 15,00 • verschijnt juli 2018

Een kleine meditatiegids
Tom Hannes

In dit boek worden enkele basispunten van medita-
tie zo helder en scherp mogelijk neergezet. In de eer-
ste plaats is het een handleiding. Drie korte hoofd-
stukken geven een praktische beschrijving van drie 
eenvoudige meditatievormen uit de boeddhistische 
traditie waarmee je zelf meteen aan de slag kunt. 
De drie meditatiehandleidingen worden telkens ge-
volgd door wat achtergrondinformatie.

Prijs € 15,00

Mindfulness & Meditatie

Filosofen van deze tijd
Maarten Doorman en Heleen Pott

Een uiterst leesbare en toch niet oppervlakkige in-
troductie op de moderne filosofie. Het behandelt 
de drieëndertig belangrijkste filosofen van de laat-
ste halve eeuw. Een keur van specialisten presen-
teert de spraakmakende stromingen en thema’s 
van de afgelopen decennia. Dit werk is niet louter 
een geschiedenis van de recente ontwikkelingen, 
het schetst tegelijk het filosofische landschap voor 
de eenentwintigste eeuw. Besproken worden onder 
anderen Heidegger, Wittgenstein, Popper, Arendt, 
Foucault, Derrida, Dennett, Kristeva, Nussbaum, Slo-
terdijk , Singer en Zizek.

Prijs € 25,00 • verschijnt augustus 2018

Jezus
Het verhaal van een leven • Shusaku Endo

Zich baserend op een nauwkeurige lezing van de vier 
evangeliën vertelt Endo het leven van Jezus vanaf 
het moment dat hij op weg ging naar Johannes de 
Doper, tot zijn laatste woorden aan het kruis. De weg 
van liefde die Jezus gaat is de enige weg die tot ver-
lossing leidt, ook al voert die weg naar een vroege en 
gruwelijke dood. 

Prijs € 19,99 • vcrschijnt augustus 2018

Mijn evangelie
Zelf ontdekken wat Jezus jou te zeggen heeft • 
Alla Avilova

De auteur laat de lezer met een frisse blik kijken naar 
de unieke boodschap van Jezus. Volgens haar kan de 
boodschap van de evangeliën worden toegepast als 
zelfonderzoek naar het christelijke in jezelf. Waarom 
de oosterse religies als bron voor meditatie en spi-
ritueel ontwaken beoefenen, terwijl de christelijke 
traditie qua beleving en verwoording het meest ver-
trouwd is. 

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2018

Een calvinistisch land?
Religie in Nederland • Peter van Dam

Nederland wordt in binnen- en buitenland vaak als 
een protestants land gezien. Protestanten eisten 
vanaf de zestiende eeuw steeds opnieuw een promi-
nente positie op, terwijl ze slechts een nipte meer-
derheid vormden. Peter van Dam onderzoekt in dit 
boek aan de hand van deze protestantse claim de ge-
schiedenis van religie in Nederland. Hij stuit daarbij 
op een grote religieuze verscheidenheid. De veran-
derende maatschappelijke posities van allerlei religi-
euze groeperingen stelt hij in dit onderzoek centraal.

Prijs € 14,99
 

Vol van de Geest
Hoe de Heilige Geest het dagelijks werk verrijkt • 
Peter Halldorf

Een inspirerend boek over de persoon en het werk 
van de Heilige Geest. Het boek geeft op een toe-
gankelijke manier veel kennis en inzicht. Halldorf 
vindt de juiste balans tussen zijn grote liefde voor 
het Woord en zijn kennis van de kerkgeschiedenis, 
van waaruit hij stilstaat bij de christelijke tradities die 
zich in de loop der tijd hebben gevormd.

Prijs € 24,95 

Voor ál uw boeken!
Onze boekwinkel kan alle boeken leveren.  
Op onze site staan er maar liefst 100.000!

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Ziekte, Dood & Rouw
Een zee van glas
Hoe de dood mijn leven heeft gekleurd • 
Geerteke van Lierop

In de zomer van 2016 kwam de grote liefde van ac-
trice Geerteke van Lierop door verdrinking om het 
leven. In dit boek beschrijft ze haar eerste jaar na 
zijn dood. Helder geeft ze woorden aan haar over-
weldigende verdriet en het scherpe gemis, maar 
ook aan het verlangen om haar leven te heroveren. 
Hierbij ervaart ze ook een onverwachte schoonheid 
en lichtheid. 

Prijs € 15,00 • verschijnt september 2018

Mijn allerlaatste zomer
Een ode aan het leven en de vrijheid om zelf over 
dat leven te mogen beslissen • Anne Bert

Als Anne Bert te horen krijgt dat ze aan ALS lijdt, wil 
ze haar leven ten volle leven en zelf over haar einde 
beslissen. In Frankrijk is euthanasie onmogelijk, dus 
besluit ze hulp te zoeken in België en ver van huis 
te sterven. Kort na haar overlijden verschijnt haar 
verslag van haar laatste zomer: hoe ze omging met 
haar ziekte, verzoening vond met de dood en moest 
strijden om zelf over haar levenseinde te beslissen.

Prijs € 14,99

Jouw revolutie
Mijn oproep aan de millennials: kom in actie! • 
Dalai Lama

In de huidige samenleving is geweld te vaak de me-
thode om problemen op te lossen. Sancties, drei-
gementen, aanslagen. In deze wereld van hardheid 
moet een nieuwe generatie opstaan om een nieuwe 
toekomst tegemoet te gaan. Een die gebaseerd is 
op verbondenheid, rechtvaardigheid en solidariteit. 
Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? 
De Dalai Lama betoogt dat menselijkheid boven na-
tionalisme geplaatst moet worden. Door sensitiviteit 
en empathie centraal te stellen, kan een revolutie 
vol compassie ontstaan.

Prijs € 10,00 • verschijnt september 2018

God als therapeut
Waarom mensen zich hechten aan een god • 
Boris Cyrulnik

De auteur verklaart waarom het geloof in een god 
heil kan brengen en hoe dit binnen een cultuur en 
samenleving voor samenhang en verbinding kan zor-
gen. Maar hij wijst er ook op dat het mis kan gaan 
wanneer wij anderen niet meer vrij kunnen laten 
hun eigen geloof te beleven en de ander (ongelovig 
of gelovend in een andere god) als vijand gaan zien.

Prijs € 24,99

Rituelen
Waarom we niet zonder kunnen • 
Herman de Dijn

Hoewel alle ijkpunten uit onze wereld lijken te ver-
dwijnen, blijft volgens Herman De Dijn onder de op-
pervlakte echter het verlangen naar betovering aan-
wezig. Voor hem kunnen de mensen nooit zonder 
rituelen en verwondering leven. 
In dit boek laat hij alle grote thema’s de revue pas-
seren: vrijheid en traditie, verwondering en weten-
schap, religie en spiritualiteit in een postmoderne 
wereld. 

Prijs € 22,50 • verschijnt september 2018

Ongelofelijk
Over de verrassende comeback van religie • 
Yvonne Zonderop

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel 
Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig 
verband. Geloof verdween tot achter de voordeur. 
Seculier werd de norm. Maar religie laat zich niet zo-
maar wegpoetsen.
Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als 
maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, 
vindt Yvonne Zonderop. Ze beschrijft de recente 
geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan 
de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar 
slaat de slinger nu weer de andere kant op - voor wie 
open genoeg is om dit te zien.

Prijs € 19,99

BESTEL VIA INTERNET
U kunt via internet uw boeken 

bestellen en ze daarna in de winkel 
ophalen of laten opsturen. 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Wie is mijn naaste?
Mijn verhaal over de vluchtelingenopvang • 
Rosita Steenbeek

Op Lampedusa, Sicilië en in Libanon hoort Rosita 
Steenbeek de intense verhalen van de vluchtelingen 
èn de hulpverleners, en deelt zij hun leven op de 
meest schrijnende maar ook mooie momenten. Zij 
raakt aan de levens van mensen die op hun sterkst 
en tegelijk kwetsbaarst zijn. Alle betrokkenen wor-
den ieder voor zich geconfronteerd met de funda-
mentele vraag: wie is mijn naaste? 

Prijs € 19,99 • verschijnt september 2018

Leven en laten leven
Roman • Hendrik Groen

Arthur Ophof had zich het leven toch anders voor-
gesteld. In plaats van spectaculaire reizen te maken 
naar verre landen, staat hij vier keer in de week in 
de file van huis naar werk en weer terug. Een uitge-
blust, kinderloos huwelijk, en hij wordt binnenkort 
vijftig, dus de tijd begint te dringen. Maar als zijn 
werkgever hem ‘helaas’ moet ontslaan en hij er een 
mooie ontslagvergoeding uit weet te slepen, ope-
nen zich onverwachts perspectieven op een geheel 
nieuw leven...

Prijs € 19,99

De nacht der Girondijnen
Novelle • J. Presser

Een kleine klassieker van de Nederlandse literatuur 
in een mooie nieuwe uitgave. Een jongeman staat 
voor een onmogelijke keuze tijdens de Tweede We-
reldoorlog: kiest hij voor zichzelf of voor wat ‘juist’ 
is?

Prijs € 10,00 • verschijnt juli 2018

Vier bekentenissen
Willem Jan Otten

De vier romans van Otten in één band: ‘Een man van 
horen zeggen’, ‘De wijde blik’, ‘Ons mankeert niets’ 
en ‘Specht en zoon’ Met zijn talent voor vertellen 
weet Otten onderwerpen van wezenlijk belang aan 
te snijden, zoals door begeerte gedreven liefdesbe-
drog (De wijde blik), of de vraag wat te doen als je 
weet dat iemand dood wil (Ons mankeert niets). 
Een verbindende factor tussen de romans van Wil-
lem Jan Otten is zijn spel met de beelden die mensen 
zich van elkaar plegen te vormen. 

Prijs € 27,50

Wij leveren alle soorten boeken die 
in het Nederlandse taalgebied  

uitkomen, ook bijvoorbeeld 
studieboeken.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Zeven dagen per week
GEOPEND

Onze boekwinkel is elke dag van de week 
geopend van 10:00 tot 16.30 uur 

(op maandag vanaf 12:00 uur)

De Bijbel in 100 getallen
83 plantensoorten, 700 vrouwen van koning 
Salomo en 98 andere fascinerende feiten uit het 
bestverkochte boek ter wereld • Trevor Barnes

De Bijbel staat vol met getallen: zowel met een let-
terlijke als een symbolische betekenis. Van de 10 
geboden en de 153 gevangen vissen tot de 12 dis-
cipelen. 
Dit verrassende boek geeft inzicht in de belangrijkste 
gebeurtenissen van de Bijbel, met veel afbeeldingen 
en waardevolle informatie. 

Prijs € 17,99 • verschijnt september 2018

De Bijbel is van iedereen
Het dagelijks leven geïnspireerd • Hans Geybels 
(red.)

Aan meer dan dertig Nederlanders en Vlamingen, 
gelovig of minder gelovig, uit alle lagen van de sa-
menleving werd gevraagd wat hun favoriete Bijbel-
passage is en waarom. 
Wat betekent die passage concreet in hun leven? 
Waarom worden ze erdoor geraakt? Wat doet het 
met hun werk, hun relatie, hun gezinsleven. Het 
boek toont hoe de Bijbel interfereert in het gewone 
leven, richting geeft aan doen en laten. De Bijbel als 
inspiratiebron voor het dagelijks leven.

Prijs € 19,99

Bijbel & Bijbelse Geschiedenis

Mens & Maatschappij
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aanraders
De moed om te vergeven
Levenslessen van mijn grootvader, Nelson Man-
dela • Ndaba Mandela

In dit boek verweeft Ndaba Mandela (1982) de ver-
halen uit zijn jeugd met de raad en daad van Madiba. 
Zo schets hij een nieuw beeld van de man met wie 
zoveel mensen een unieke verbinding voelen. 
Nelson Mandela’s vreedzame strijd tegen onder-
drukking en voor sociale gerechtigheid heeft de we-
reld veranderd, en zijn nalatenschap heeft niets aan 
relevantie ingeboet. Met lessen over o.a. veerkracht, 
vrede en hoop, en laat zien dat iedereen de kracht 
bezit om zichzelf en de wereld te veranderen.

Prijs € 20,00

Toekomst zien in de Kerk
Leo Fijen & Anselm Grün

Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat 
kun je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn 
geweest uit te nodigen? Vijftien brieven van Anselm 
Grün en Leo Fijen over gastvrijheid voor vluchtelin-
gen, over rituelen bij het laatste afscheid, over bid-
den met de mensen uit je omgeving, over de plek 
van jongeren in de kerk, over de betekenis van oude-
ren voor parochie en gemeente.

Prijs € 19,95 • verschijnt september 2018

De trooster
Esther Gerritsen

Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een 
nieuwe gast opgevangen door Jacob, de conciërge. 
Aanvankelijk stelt Jacob zich terughoudend op. Maar 
gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de 
gelovige conciërge en de gast die een misdaad op 
zijn geweten heeft. Jacob verliest zich in de aandacht 
die hij krijgt. Hoe ver gaat hij voor de vriendschap?

 Prijs € 20,99

boekenvenster
zomer 2018

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem 
T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Tweedehands boekenbeurs 
Het duurt nog even maar het is goed om nu 
reeds de data zaterdag 10 en zondag 11 novem-
ber te noteren. Op die dagen organiseren we, 
zoals u van ons gebruikelijk bent en alweer voor 
de zevende keer op rij, onze grote tweedehands 
boekenbeurs van spirituele boeken. Deze wordt 
gehouden in onze monumentale Kloosterbiblio-
theek, op beide dagen van 10.00 tot 16.30 uur. 
Ook dit jaar zullen er weer veel interessante 
koopjes zijn. Naast boeken op het gebied van re-
ligie is het aanbod breed met veel literatuur en 
kunstboeken. 

GERARDUSKALENDER 2019
De nieuwe  
Gerardus- 
kalender 
is weer 

te koop! 

Bij 600 verkoop-
punten in het 

land en in 
onze eigen 

boekwinkel.

Prijs € 7,25

Ook te bestellen via internet: 
www.gerarduskalender.nl

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 u. 
ma 12.00 - 16.30 u.
di  10.00 - 16.30 u.

wo  10.00 - 16.30 u.
do  10.00 - 16.30 u. 
vr  10.00 - 16.30 u.
za 10.00 - 16.30 u.

Boekenvenster • zomer 2018 prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Wie ben jij, o liefde
Verzameld werk van Pater Frans van der Lugt s.j.

Frans van der Lugt, de in 2014 in Syrië vermoorde 
Nederlandse priester, was een inspiratiebron voor 
velen. In de negentiger jaren schreef hij verschil-
lende teksten over de liefde, die nu uit het Arabisch 
zijn vertaald. De vele vormen van liefde waarover hij 
schrijft zijn de liefde voor God, voor je naasten en 
voor jezelf. Belangrijke waarden hierbij zijn aandach-
tig luisteren, de weg naar binnen en de goddelijke 
dimensie. 

Prijs € 19,99 • verschijnt juni 2018

Bevrijd je demonen
Het oplossen van innerlijke conflicten • Tsultrim 
Allione

Angst, jaloezie, verslaving en perfectionisme, ieder 
mens vecht tegen zijn eigen demonen. Maar heeft 
dit bestrijden wel zin als deze schaduwkanten een 
deel van jezelf zijn? Pas als je hun aanwezigheid ac-
cepteert, ze transformeert en loslaat, ontstaat er 
ruimte voor innerlijke vrede. Tsultrim Allione ver-
taalt de eeuwenoude Tibetaanse wijsheid van Chöd 
naar positieve handgrepen voor het moderne leven 
met haar opmerkelijk heldere en efficiënte vijfstap-
penplan.

Prijs € 22,50 • verschijnt augustus 2018

Met jou en God verbonden
Zeven gesprekken voor een leven lang liefde •  
Dr. Sue Johnson

Dr. Sue Johnson ontwikkelde haar emotiegerichte 
therapie om relaties nieuw leven in te blazen, om 
stellen (weer) te leren communiceren en een nieuw 
perspectief te bieden.
Aan de hand van verhalen uit haar praktijk, gespreks-
technieken en oefeningen coacht ze je in zeven stap-
pen naar een veilige relatie. Met behulpzame Bijbel-
verwijzingen en specifiek christelijke adviezen. 

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Vervulling in bekering
Antoine Bodar

Overwegingen voor een troostrijker en liefdevoller 
leven door Antoine Bodar. In de huidige tijd wekt 
een term als bekering bij velen afschuw op, maar 
bekering is volgens priester Antoine Bodar juist een 
stap naar zelfonderzoek en daarmee naar een wer-
kelijk vervuld leven. Door aan jezelf te werken kan 
je God uiteindelijk meer van nabij ervaren en zo de 
weg naar een vervuld leven vinden: vervulling in be-
kering.

Prijs € 20,00 • verschijnt september 2018

Grote denkers over grote dingen 
365 keer inspiratie • Hans Alderliesten

Al eeuwenlang overdenken filosofen de grote en 
kleine dingen in het leven. Dit boek laat een breed 
scala aan denkers, dwars door culturen en tradities 
heen, aan het woord over thema’s als eenzaamheid, 
gastvrijheid, leiderschap, liefde, omgangsvormen en 
verantwoordelijkheid. 
Voor elke dag nieuwe inspiratie. 

Prijs € 13,99 • verschijnt juli 2018

Zondag aan de rivier
Overwegingen bij de Schrift • Jan Hulshof

Sinds jaar en dag leeft en bidt Jan Hulshof in een klei-
ne communiteit van paters maristen in het hart van 
Deventer. Daar gaat hij met grote regelmaat voor 
in de Broederenkerk. Zijn preken zijn inspirerende 
meditaties bij de alledaagse werkelijkheid, bieden 
op zondagen een vergezicht over de nabije IJssel en 
trekken daarom veel extra kerkgangers. In dit boek 
zijn de preken van Jan Hulshof bij het Evangelie in 
het A, B en C jaar nu gebundeld.

Prijs € 19,95

De weg van het hart
Geestelijk testament van André Louf (1929-2010) 
• Charles Wright

Deze biografie van de trappist André Louf bezondigt 
zich niet aan misplaatste vroomheid maar geeft een 
inkijk in het innerlijke avontuur van deze Godzoeker. 
Even aanstekelijk als hij tijdens zijn leven vele men-
sen de weg naar binnen heeft gewezen, wijst hij de 
lezer de weg naar de bron die in hemzelf opborrelt. 
Het inbrengen van zijn menselijke realiteit in de dia-
loog met God maakte de kern uit van zijn leven.

Prijs € 28,95

Titus Brandsma, een veelzijdige 
wetenschapper
Over 14 spirituele teksten • Annemarie Bos (red.)

Voor Titus Brandsma hoort spiritualiteit bij het ge-
wone leven. Het heeft van doen met wat mensen be-
weegt, wat hen raakt, met de keuzes die zij maken. 
Daarom vraagt spiritualiteit om een kritische bena-
dering: zorgvuldige observatie, kennis en nadenken. 
Deze kritische benadering typeert Brandsma als we-
tenschapper. Hij brengt wetenschap dichtbij de spiri-
tualiteit van mensen. Dit is een bundel met veertien 
tekstfragmenten van Titus Brandsma die een inkijk 
geven in zijn veelzijdige aanpak.

Prijs € 24,50

Kabbala als levenskunst
Op zoek naar eenheid en heling • Marcus van Lopik

De kabbala, een oeroude joodse traditie, geeft een 
diepgaand inzicht in het wezen van de mens. De kab-
bala vertelt veel spirituele verhalen en laat die hand 
in hand gaan met een zorgvuldige analyse van de 
mens. Ook al is de mens ‘een vat vol tegenstrijdighe-
den’ en is de wereld gebroken, de kabbala biedt een 
helend perspectief.

Prijs € 29,95

Eigen zinnen
Over persoonlijke drijfveren in je werk •  
Thijs Caspers (red.)

Ons dagelijks werk vult een groot deel van ons leven. 
Toch staan we maar zelden stil bij het ‘waarom’ en 
het ‘waartoe’ ervan. Eigen zinnen doet dat wel. In dit 
boek reflecteren twaalf auteurs op de diepere vra-
gen die ten grondslag liggen aan hun dagelijks werk. 
Wat motiveert hen? Welke problemen ervaren ze? 
En waar putten ze inspiratie uit om met bezieling te 
werken? Met het beantwoorden van deze vragen 
vinden ze woorden voor hun dagelijkse inzet. Tegelij-
kertijd is ‘Eigen zinnen’ een uitnodiging aan de lezer 
om zichzelf soortgelijke vragen te stellen.

Prijs € 17,90

Cadeauboeken & Diversen

Kloosterboekwin-
kel Wittem is niet 
compleet zonder 
de Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot aanbod van eerlijke producten, 
uit vele landen van de wereld. Alle Wereldwin-
kelproducten zijn ingekocht voor een redelijke 
prijs, zodat de maker van de producten een fat-
soenlijk leven kan leiden.

SPIRITUALITEIT

Stiefsucces
Survivalgids voor alle stiefvaders en -moeders • 
Gideon de Haan & Violet Falkenburg

Twee van de drie stiefgezinnen vallen binnen vijf 
jaar uit elkaar. Na de grote vakantie gebeurt dit het 
meest. Dit boek van gezinscoach Gideon de Haan en 
trainer-coach Violet Falkenburg bevat tips en verha-
len uit de praktijk om stiefvaders- en –moeders te 
helpen bij het starten, opbouwen en onderhouden 
van het nieuwe gezin. 

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Begrijp je kind
Wat elke ouder moet weten over ontwikkeling en 
gedrag • Ria Blom

Rust in de tent: welke ouder van jonge kinderen wil 
dat nu niet? Jeugdverpleegkundige Ria Blom biedt 
ouders inzicht in de ontwikkeling en het gedrag van 
kinderen, waardoor er een natuurlijke routine ont-
staat waar het hele gezin van zal genieten. Met een-
voudig toepasbare tips en herkenbare verhalen uit 
de praktijk, per leeftijdscategorie (0-4 jaar).

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Een jaar met Toon
Scheurkalender 2019 • Toon Hermans

De teksten van Toon Hermans zijn helder geschre-
ven, ontroerend en tijdloos. Maar tussen de regels 
door lees je altijd een diepere gedachte. Een kalen-
der die elke dag de juist toon aan je leven geeft. 

Prijs € 14,99 • verschijnt augustus 2018 

Kerkenwerkagenda 2019 
Praktisch, gebruiksvriendelijk en informatief met 
o.a. het bijbelleesrooster opgenomen in het calen-
darium, namen van de zondagen, kleuren van het 
kerkelijk jaar, (semi)kerkelijke bijeenkomsten en 
adressen, feest- en gedenkdagen van meerdere re-
ligies.

Prijs € 9,99 • verschijnt juli 2018

Geschapen naar Gods beeld
Zwangerschapsdagboek • Annemieke Krijgsman

In dit zwangerschapsdagboek houdt de zwangere 
vrouw per maand bij wat er in haar lichaam gebeurt, 
en zo leeft ze toe naar de geboorte van haar kind. 
Bij alle maanden staan tips, feitjes, illustraties en 
bijbelteksten.

Prijs € 14,95

Klooster!
Nummer 3: Gastvrij • uitgave van Adveniat

Gastvrijheid is het thema van het derde nummer 
van Klooster! Hoe kun je als abdij de deuren openen 
voor gasten? En wat zeg je als je passanten wilt uit-
nodigen? Het zijn vragen van deze tijd, voor ieder-
een, ook buiten de kloosters. Kerken worstelen met 
deze vraag, maar ook individuele christenen: hoe 
maak je ruimte voor de ander? Met medewerking 
van o.m. schrijfster Vonne van der Meer, maar ook 
gastenbroeders en –zusters van kloosters.

Prijs € 9,95 • verschijnt juni 2018

Happinez spirituele scheur
kalender 2019
Een jaar vol inspiratie en inzichten

Dagelijks een moment van inspiratie, met informatie 
over spiritualiteit uit alle delen van de wereld. Met 
citaten van goeroes, meesters en denkers uit Oost 
en West. Kortom: 365 dagen wijsheid en inspiratie. 

Prijs € 15,95 • verschijnt juli 2018

Rome
Een geschiedenis van de stad in zeven 
plunderingen • Matthew Kneale

Een meeslepende geschiedenis van de stad Rome, 
beschreven door de auteur aan de hand van zeven 
belangrijke plunderingen, en met oog voor detail en 
een grondige kennis van de sociale en culturele ont-
wikkelingen in de stad door de eeuwen heen. 

Prijs € 29,99 • verschijnt juli 2018

Mosterdzaadjes
Praktische inspiratieboek voor geloofsopvoeding 
bij baby’s, peuters en kleuters • Erika van 
Nes-Visscher

Dit is hét handboek voor geloofsopvoeding bij de 
kleinste kinderen. Het is een praktisch inspiratie-
boek om ouders te helpen thuis heel bewust bezig 
te zijn met geloofsopvoeding van de allerkleinsten. 
Het bevat informatie over de ontwikkeling van jonge 
kinderen, handreikingen voor spontane en doelge-
richte geloofsopvoeding en portretten waarin ou-
ders vertellen hoe zij zich bezighouden met geloofs-
opvoeding.
Dit handboek bevat 12 uitgewerkte gezinsmomen-
ten en suggesties om zelf dergelijke momenten te 
creëren.

Prijs € 9,95

Franciscus en de dieren
Piet Grobler

Piet Grobler is al zijn leven gefascineerd door het 
levensverhaal van Franciscus, de heilige die met die-
ren kon praten. 
Bij Grobler wordt dit een verhaal over het goede in 
mens en dier. Hij verbeeldt de ontmoetingen van 
Franciscus met allerlei dieren op een kleurige, dro-
merige manier; hij maakt er een boek van dat niet 
alleen een genot is om naar te kijken en te lezen, 
maar ook inspireert om de wereld mooier te maken.

Prijs € 14,95

Jeugd & Jongeren Wij verzorgen 
boekendozen en boekentafels 

voor bijv. Eerste Communie, Vormsel 
of andere themabijeenkomsten

voor info: 043 450 2332



klooster wittem

aanraders
De moed om te vergeven
Levenslessen van mijn grootvader, Nelson Man-
dela • Ndaba Mandela

In dit boek verweeft Ndaba Mandela (1982) de ver-
halen uit zijn jeugd met de raad en daad van Madiba. 
Zo schets hij een nieuw beeld van de man met wie 
zoveel mensen een unieke verbinding voelen. 
Nelson Mandela’s vreedzame strijd tegen onder-
drukking en voor sociale gerechtigheid heeft de we-
reld veranderd, en zijn nalatenschap heeft niets aan 
relevantie ingeboet. Met lessen over o.a. veerkracht, 
vrede en hoop, en laat zien dat iedereen de kracht 
bezit om zichzelf en de wereld te veranderen.

Prijs € 20,00

Toekomst zien in de Kerk
Leo Fijen & Anselm Grün

Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat 
kun je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn 
geweest uit te nodigen? Vijftien brieven van Anselm 
Grün en Leo Fijen over gastvrijheid voor vluchtelin-
gen, over rituelen bij het laatste afscheid, over bid-
den met de mensen uit je omgeving, over de plek 
van jongeren in de kerk, over de betekenis van oude-
ren voor parochie en gemeente.

Prijs € 19,95 • verschijnt september 2018

De trooster
Esther Gerritsen

Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een 
nieuwe gast opgevangen door Jacob, de conciërge. 
Aanvankelijk stelt Jacob zich terughoudend op. Maar 
gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de 
gelovige conciërge en de gast die een misdaad op 
zijn geweten heeft. Jacob verliest zich in de aandacht 
die hij krijgt. Hoe ver gaat hij voor de vriendschap?

 Prijs € 20,99

boekenvenster
zomer 2018

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem 
T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Tweedehands boekenbeurs 
Het duurt nog even maar het is goed om nu 
reeds de data zaterdag 10 en zondag 11 novem-
ber te noteren. Op die dagen organiseren we, 
zoals u van ons gebruikelijk bent en alweer voor 
de zevende keer op rij, onze grote tweedehands 
boekenbeurs van spirituele boeken. Deze wordt 
gehouden in onze monumentale Kloosterbiblio-
theek, op beide dagen van 10.00 tot 16.30 uur. 
Ook dit jaar zullen er weer veel interessante 
koopjes zijn. Naast boeken op het gebied van re-
ligie is het aanbod breed met veel literatuur en 
kunstboeken. 

GERARDUSKALENDER 2019
De nieuwe  
Gerardus- 
kalender 
is weer 

te koop! 

Bij 600 verkoop-
punten in het 

land en in 
onze eigen 

boekwinkel.

Prijs € 7,25

Ook te bestellen via internet: 
www.gerarduskalender.nl

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 u. 
ma 12.00 - 16.30 u.
di  10.00 - 16.30 u.

wo  10.00 - 16.30 u.
do  10.00 - 16.30 u. 
vr  10.00 - 16.30 u.
za 10.00 - 16.30 u.

Boekenvenster • zomer 2018 prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter

Wie ben jij, o liefde
Verzameld werk van Pater Frans van der Lugt s.j.

Frans van der Lugt, de in 2014 in Syrië vermoorde 
Nederlandse priester, was een inspiratiebron voor 
velen. In de negentiger jaren schreef hij verschil-
lende teksten over de liefde, die nu uit het Arabisch 
zijn vertaald. De vele vormen van liefde waarover hij 
schrijft zijn de liefde voor God, voor je naasten en 
voor jezelf. Belangrijke waarden hierbij zijn aandach-
tig luisteren, de weg naar binnen en de goddelijke 
dimensie. 

Prijs € 19,99 • verschijnt juni 2018

Bevrijd je demonen
Het oplossen van innerlijke conflicten • Tsultrim 
Allione

Angst, jaloezie, verslaving en perfectionisme, ieder 
mens vecht tegen zijn eigen demonen. Maar heeft 
dit bestrijden wel zin als deze schaduwkanten een 
deel van jezelf zijn? Pas als je hun aanwezigheid ac-
cepteert, ze transformeert en loslaat, ontstaat er 
ruimte voor innerlijke vrede. Tsultrim Allione ver-
taalt de eeuwenoude Tibetaanse wijsheid van Chöd 
naar positieve handgrepen voor het moderne leven 
met haar opmerkelijk heldere en efficiënte vijfstap-
penplan.

Prijs € 22,50 • verschijnt augustus 2018

Met jou en God verbonden
Zeven gesprekken voor een leven lang liefde •  
Dr. Sue Johnson

Dr. Sue Johnson ontwikkelde haar emotiegerichte 
therapie om relaties nieuw leven in te blazen, om 
stellen (weer) te leren communiceren en een nieuw 
perspectief te bieden.
Aan de hand van verhalen uit haar praktijk, gespreks-
technieken en oefeningen coacht ze je in zeven stap-
pen naar een veilige relatie. Met behulpzame Bijbel-
verwijzingen en specifiek christelijke adviezen. 

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Vervulling in bekering
Antoine Bodar

Overwegingen voor een troostrijker en liefdevoller 
leven door Antoine Bodar. In de huidige tijd wekt 
een term als bekering bij velen afschuw op, maar 
bekering is volgens priester Antoine Bodar juist een 
stap naar zelfonderzoek en daarmee naar een wer-
kelijk vervuld leven. Door aan jezelf te werken kan 
je God uiteindelijk meer van nabij ervaren en zo de 
weg naar een vervuld leven vinden: vervulling in be-
kering.

Prijs € 20,00 • verschijnt september 2018

Grote denkers over grote dingen 
365 keer inspiratie • Hans Alderliesten

Al eeuwenlang overdenken filosofen de grote en 
kleine dingen in het leven. Dit boek laat een breed 
scala aan denkers, dwars door culturen en tradities 
heen, aan het woord over thema’s als eenzaamheid, 
gastvrijheid, leiderschap, liefde, omgangsvormen en 
verantwoordelijkheid. 
Voor elke dag nieuwe inspiratie. 

Prijs € 13,99 • verschijnt juli 2018

Zondag aan de rivier
Overwegingen bij de Schrift • Jan Hulshof

Sinds jaar en dag leeft en bidt Jan Hulshof in een klei-
ne communiteit van paters maristen in het hart van 
Deventer. Daar gaat hij met grote regelmaat voor 
in de Broederenkerk. Zijn preken zijn inspirerende 
meditaties bij de alledaagse werkelijkheid, bieden 
op zondagen een vergezicht over de nabije IJssel en 
trekken daarom veel extra kerkgangers. In dit boek 
zijn de preken van Jan Hulshof bij het Evangelie in 
het A, B en C jaar nu gebundeld.

Prijs € 19,95

De weg van het hart
Geestelijk testament van André Louf (1929-2010) 
• Charles Wright

Deze biografie van de trappist André Louf bezondigt 
zich niet aan misplaatste vroomheid maar geeft een 
inkijk in het innerlijke avontuur van deze Godzoeker. 
Even aanstekelijk als hij tijdens zijn leven vele men-
sen de weg naar binnen heeft gewezen, wijst hij de 
lezer de weg naar de bron die in hemzelf opborrelt. 
Het inbrengen van zijn menselijke realiteit in de dia-
loog met God maakte de kern uit van zijn leven.

Prijs € 28,95

Titus Brandsma, een veelzijdige 
wetenschapper
Over 14 spirituele teksten • Annemarie Bos (red.)

Voor Titus Brandsma hoort spiritualiteit bij het ge-
wone leven. Het heeft van doen met wat mensen be-
weegt, wat hen raakt, met de keuzes die zij maken. 
Daarom vraagt spiritualiteit om een kritische bena-
dering: zorgvuldige observatie, kennis en nadenken. 
Deze kritische benadering typeert Brandsma als we-
tenschapper. Hij brengt wetenschap dichtbij de spiri-
tualiteit van mensen. Dit is een bundel met veertien 
tekstfragmenten van Titus Brandsma die een inkijk 
geven in zijn veelzijdige aanpak.

Prijs € 24,50

Kabbala als levenskunst
Op zoek naar eenheid en heling • Marcus van Lopik

De kabbala, een oeroude joodse traditie, geeft een 
diepgaand inzicht in het wezen van de mens. De kab-
bala vertelt veel spirituele verhalen en laat die hand 
in hand gaan met een zorgvuldige analyse van de 
mens. Ook al is de mens ‘een vat vol tegenstrijdighe-
den’ en is de wereld gebroken, de kabbala biedt een 
helend perspectief.

Prijs € 29,95

Eigen zinnen
Over persoonlijke drijfveren in je werk •  
Thijs Caspers (red.)

Ons dagelijks werk vult een groot deel van ons leven. 
Toch staan we maar zelden stil bij het ‘waarom’ en 
het ‘waartoe’ ervan. Eigen zinnen doet dat wel. In dit 
boek reflecteren twaalf auteurs op de diepere vra-
gen die ten grondslag liggen aan hun dagelijks werk. 
Wat motiveert hen? Welke problemen ervaren ze? 
En waar putten ze inspiratie uit om met bezieling te 
werken? Met het beantwoorden van deze vragen 
vinden ze woorden voor hun dagelijkse inzet. Tegelij-
kertijd is ‘Eigen zinnen’ een uitnodiging aan de lezer 
om zichzelf soortgelijke vragen te stellen.

Prijs € 17,90

Cadeauboeken & Diversen

Kloosterboekwin-
kel Wittem is niet 
compleet zonder 
de Wereldwinkel: 
een kleine hoek, 
met een groot aanbod van eerlijke producten, 
uit vele landen van de wereld. Alle Wereldwin-
kelproducten zijn ingekocht voor een redelijke 
prijs, zodat de maker van de producten een fat-
soenlijk leven kan leiden.

SPIRITUALITEIT

Stiefsucces
Survivalgids voor alle stiefvaders en -moeders • 
Gideon de Haan & Violet Falkenburg

Twee van de drie stiefgezinnen vallen binnen vijf 
jaar uit elkaar. Na de grote vakantie gebeurt dit het 
meest. Dit boek van gezinscoach Gideon de Haan en 
trainer-coach Violet Falkenburg bevat tips en verha-
len uit de praktijk om stiefvaders- en –moeders te 
helpen bij het starten, opbouwen en onderhouden 
van het nieuwe gezin. 

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Begrijp je kind
Wat elke ouder moet weten over ontwikkeling en 
gedrag • Ria Blom

Rust in de tent: welke ouder van jonge kinderen wil 
dat nu niet? Jeugdverpleegkundige Ria Blom biedt 
ouders inzicht in de ontwikkeling en het gedrag van 
kinderen, waardoor er een natuurlijke routine ont-
staat waar het hele gezin van zal genieten. Met een-
voudig toepasbare tips en herkenbare verhalen uit 
de praktijk, per leeftijdscategorie (0-4 jaar).

Prijs € 20,00 • verschijnt augustus 2018

Een jaar met Toon
Scheurkalender 2019 • Toon Hermans

De teksten van Toon Hermans zijn helder geschre-
ven, ontroerend en tijdloos. Maar tussen de regels 
door lees je altijd een diepere gedachte. Een kalen-
der die elke dag de juist toon aan je leven geeft. 

Prijs € 14,99 • verschijnt augustus 2018 

Kerkenwerkagenda 2019 
Praktisch, gebruiksvriendelijk en informatief met 
o.a. het bijbelleesrooster opgenomen in het calen-
darium, namen van de zondagen, kleuren van het 
kerkelijk jaar, (semi)kerkelijke bijeenkomsten en 
adressen, feest- en gedenkdagen van meerdere re-
ligies.

Prijs € 9,99 • verschijnt juli 2018

Geschapen naar Gods beeld
Zwangerschapsdagboek • Annemieke Krijgsman

In dit zwangerschapsdagboek houdt de zwangere 
vrouw per maand bij wat er in haar lichaam gebeurt, 
en zo leeft ze toe naar de geboorte van haar kind. 
Bij alle maanden staan tips, feitjes, illustraties en 
bijbelteksten.

Prijs € 14,95

Klooster!
Nummer 3: Gastvrij • uitgave van Adveniat

Gastvrijheid is het thema van het derde nummer 
van Klooster! Hoe kun je als abdij de deuren openen 
voor gasten? En wat zeg je als je passanten wilt uit-
nodigen? Het zijn vragen van deze tijd, voor ieder-
een, ook buiten de kloosters. Kerken worstelen met 
deze vraag, maar ook individuele christenen: hoe 
maak je ruimte voor de ander? Met medewerking 
van o.m. schrijfster Vonne van der Meer, maar ook 
gastenbroeders en –zusters van kloosters.

Prijs € 9,95 • verschijnt juni 2018

Happinez spirituele scheur
kalender 2019
Een jaar vol inspiratie en inzichten

Dagelijks een moment van inspiratie, met informatie 
over spiritualiteit uit alle delen van de wereld. Met 
citaten van goeroes, meesters en denkers uit Oost 
en West. Kortom: 365 dagen wijsheid en inspiratie. 

Prijs € 15,95 • verschijnt juli 2018

Rome
Een geschiedenis van de stad in zeven 
plunderingen • Matthew Kneale

Een meeslepende geschiedenis van de stad Rome, 
beschreven door de auteur aan de hand van zeven 
belangrijke plunderingen, en met oog voor detail en 
een grondige kennis van de sociale en culturele ont-
wikkelingen in de stad door de eeuwen heen. 

Prijs € 29,99 • verschijnt juli 2018

Mosterdzaadjes
Praktische inspiratieboek voor geloofsopvoeding 
bij baby’s, peuters en kleuters • Erika van 
Nes-Visscher

Dit is hét handboek voor geloofsopvoeding bij de 
kleinste kinderen. Het is een praktisch inspiratie-
boek om ouders te helpen thuis heel bewust bezig 
te zijn met geloofsopvoeding van de allerkleinsten. 
Het bevat informatie over de ontwikkeling van jonge 
kinderen, handreikingen voor spontane en doelge-
richte geloofsopvoeding en portretten waarin ou-
ders vertellen hoe zij zich bezighouden met geloofs-
opvoeding.
Dit handboek bevat 12 uitgewerkte gezinsmomen-
ten en suggesties om zelf dergelijke momenten te 
creëren.

Prijs € 9,95

Franciscus en de dieren
Piet Grobler

Piet Grobler is al zijn leven gefascineerd door het 
levensverhaal van Franciscus, de heilige die met die-
ren kon praten. 
Bij Grobler wordt dit een verhaal over het goede in 
mens en dier. Hij verbeeldt de ontmoetingen van 
Franciscus met allerlei dieren op een kleurige, dro-
merige manier; hij maakt er een boek van dat niet 
alleen een genot is om naar te kijken en te lezen, 
maar ook inspireert om de wereld mooier te maken.

Prijs € 14,95

Jeugd & Jongeren Wij verzorgen 
boekendozen en boekentafels 

voor bijv. Eerste Communie, Vormsel 
of andere themabijeenkomsten

voor info: 043 450 2332




