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Inleiding
Deze catalogus bevat alle lectuur en producten die de CBB in passende
leesvormen produceert en beschikbaar stelt voor mensen met een
leesbeperking.
De volgende passende leesvormen zijn beschikbaar bij de CBB:
- braille
- grootletter
- gesproken vorm via Daisy cd rom en/of streaming
- digitale leesvormen zoals Worddocument, ePub, PDF en eText (geschikt
voor EasyReader).
Daisycd en streaming
Alle gesproken lectuur is te beluisteren via Daisy cd's op een Daisyspeler of
via streaming op verschillende Daisyspelers of met een app voor uw
smartphone of tablet. Voor het aanvragen van een Daisyspeler kunt u
contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met een
hulpmiddelenleverancier. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze
hulpmiddelen.
Daisyspelers zijn er in verschillende vormen en maten. Over het algemeen
is een Daisyspeler een vierkant apparaat dat net als een normale cd speler
alleen met cd's werkt. Er zitten grote, duidelijke knoppen op en het apparaat
vertelt u op welke knop u drukt. Zo kunt u eenvoudig een boek of
tijdschriften doorzoeken.
Naast het luisteren van lectuur op Daisy cd's kunt u bij de CBB ook via
streaming luisteren naar lectuur. Dit kan op Daisyspelers die een
streamingoptie hebben, zoals de Webbox, de Plextalk Linio en de
VictorReader Stream. De Webbox heeft in het keuzemenu een eigen
ingang voor de uitgaven van de CBB. Voor andere Daisyspelers met
streamingoptie kunt u met ons contact opnemen. Met het bestellen van een
gesproken uitgave krijgt u zowel een Daisy cd als de streamingvariant in uw
bezit. U kunt onze gesproken uitgaven ook beluisteren via de gratis app
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Dolphin EasyReader, geschikt voor tablets, smartphones en desktops. Om
deze app te kunnen gebruiken maakt u eerst een Dolphin
EasyReaderaccount aan. Daarna kunt u inloggegevens krijgen van de CBB,
nadat u een uitgave besteld heeft. Via deze app kunt u ook digitale teksten
lezen van de CBB, dit noemen wij eText.
Heeft u hulp nodig? Onze klantenservice kan u verder helpen. Bel gerust
0341 - 56 54 77 of mail naar klantenservice@cbb.nl.
Abonnementen
Op de bladen en tijdschriften in de collectie kunt u een abonnement nemen.
U kunt ons machtigen om deze abonnementsgelden automatisch te
incasseren. Als u voor uw abonnement een andere betalingsmethode kiest,
dan moeten wij € 2,50 administratiekosten in rekening brengen.
Sommige kranten en tijdschriften hebben geen abonnementsgeld en zijn
net als de normaal gedrukte uitgaven gratis. Lezers ontvangen in plaats
daarvan één keer per jaar een brief met de vraag om een gift over te
maken. Wij hopen dat de lezers op deze manier de CBB tegemoet zullen
komen in de gemaakte kosten.
In deze catalogus volgt na de titel van de betreffende uitgave een korte
omschrijving, de verschijningsfrequentie, de leesvorm(en), de gemiddelde
omvang in banden of afluisterminuten, het abonnementsgeld per jaar en de
organisatie waartoe u zich moet wenden voor het aanvragen van een
abonnement als het geen uitgave van de CBB is. Aan het einde van deze
catalogus vindt u een lijst met de telefoonnummers van deze organisaties.
Als er geen specifieke organisatie wordt genoemd, kunt u rechtstreeks bij
de CBB bestellen.
Bibliotheekservice Passend Lezen
Bibliotheekservice Passend Lezen heeft ook een collectie lectuur in
passende leesvormen. Hiervoor betaalt u een jaarlijkse contributie. U kunt
via www.passendlezen.nl de collectie raadplegen of contact opnemen met
de afdeling Klantencontact via het telefoonnummer 070 - 338 15 00.
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Verkoopuitgaven
De verkoopcollectie van de CBB bestaat uit de verschillende vertalingen
van de Bijbel, liedbundels, psalmboeken, dagboeken, leesboeken en
kaarten. Deze kunt u kopen bij de CBB via de klantenservice of via
www.leesbutler.nl. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd die gebaseerd is
op de reguliere uitgave. Na de titel volgt een korte omschrijving, de
leesvorm(en), de gemiddelde omvang in banden of afluisterminuten, de
prijs en het artikelnummer van de uitgave.
Sommige uitgaven zijn net als de normaal gedrukte uitgaven gratis. Lezers
ontvangen in plaats daarvan één keer per jaar een brief met de vraag om
een gift over te maken. Wij hopen dat de lezers op deze manier de CBB
tegemoet zullen komen in de gemaakte kosten.
Bestellen
Het bestellen van één of meerdere van onze uitgaven kan op drie
manieren. U kunt terecht bij de Leesbutler: www.leesbutler.nl. Hier kunt u
meer dan 300 uitgaven in verschillende passende leesvormen online
bestellen. U kunt ook het betreffende bedrag overmaken op bankrekening
NL17 INGB 0000 5032 41. Vermeld bij uw bestelling uw naam, adres en het
artikelnummer van de uitgave. Tenslotte kunt u uw bestelling ook
telefonisch doorgeven. Uw bestelling wordt z.s.m. gratis bij u thuisbezorgd.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze
Klantenservice, 0341 - 56 54 77
en klantenservice@cbb.nl. Laat het ons weten als u bepaalde (christelijke)
boeken of tijdschriften mist, maar wel graag zou willen kopen of op willen
abonneren.
Wij wensen u vele uren leesplezier!
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BIJBELS
Bijbel in Gewone Taal
De Bijbel in Gewone Taal is een nieuwe vertaling van de Bijbel vanuit de
grondteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voor
iedereen die behoefte heeft aan een duidelijke en toegankelijke Bijbel.
Uitgave 2014.
Braille, 33 ringmappen A4 blauw, € 34,95. Artikelnummer : 619
Gesproken, 6 cd's en/of streaming, € 34,95. Artikelnummer : 523
Bijbelse verhalen voor kinderen; Nieuwe Testament
Deze kinderbijbel uit 1957 is geheel opnieuw bewerkt. Daarbij zijn de
verhalenstijl, woorden en begrippen aangepast zodat deze kinderbijbel een
eigentijds karakter heeft. Deze kinderbijbel is vooral geschikt voor kinderen
tussen acht en twaalf jaar. Door de aansluiting bij het literaire genre van de
bijbeltekst, vormt deze uitgave een goede overgang naar het lezen van de
Bijbel zelf. Deze uitgave bevat 57 verhalen uit het Nieuwe Testament.
Auteur: D.A. Cramer-Schaap
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 19,70. Artikelnummer : 441
Bijbelse verhalen voor kinderen; Oude Testament
Deze kinderbijbel uit 1957 is geheel opnieuw bewerkt. Daarbij zijn de
verhaalstijl, woorden en begrippen aangepast zodat deze kinderbijbel een
eigentijds karakter heeft. Deze kinderbijbel is vooral geschikt voor kinderen
tussen acht en twaalf jaar. Door de aansluiting bij het literaire genre van de
bijbeltekst, vormt deze uitgave een goede overgang naar het lezen van de
Bijbel zelf. Deze uitgave bevat 72 verhalen uit het Oude Testament.
Auteur: D.A. Cramer-Schaap
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 19,70. Artikelnummer : 360
De Bijbel Voor Jou
De Bijbel Voor Jou heeft een eigentijdse en aansprekende verhaalstijl. De
verhalen volgen de bijbeltekst. De auteur gebruikt korte zinnen met
eenvoudig woordgebruik en wisselt beschrijving af met inleving in de
personen. Moeilijke woorden worden duidelijk uitgelegd. De tekst ademt
een liefdevolle sfeer. De Bijbel Voor Jou is in een taal geschreven die voor
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kleine kinderen vanaf circa vier jaar en voor verstandelijk gehandicapten
goed te begrijpen is.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 29,99. Artikelnummer : 361
Fryske Bibel
Deze vertaling is onder leiding van de stichting Yntertsjerklike Kommisje
foar de Nije Fryske bibeloersetting tot stand gekomen. De uitgave is
uitgevoerd door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke
Bijbelstichting. Inclusief deuterokanonieke boeken.
Gesproken, 7 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 319
Groot Nieuws Bijbel
De Groot Nieuws Bijbel is een vertaling in de omgangstaal bedoeld voor
niet-kerkelijke lezers. De eerste editie is verschenen in 1983 en vervolgens
een volledig gereviseerde editie in 1996. De Groot Nieuws Bijbel wordt
gebruikt binnen zowel protestant als ook rooms-katholiek Nederland.
Gesproken, 7 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 309
Herziene Statenvertaling
De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de
aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen
onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziene
Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde
Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende
generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd
om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de
verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.
Auteur: Stichting HSV, Nederlands Bijbelgenootschap
Braille, 37 ringmappen A4 blauw, € 54,95. Artikelnummer : 406
Grootletter, 7 banden, € 89,00. Artikelnummer : 794
Digitaal Tekst, € 0,00. Artikelnummer : 1107
Gesproken, 7 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 407
Herziene Statenvertaling-Jongerenbijbel
Deze uitgave uit 2013 is een geweldig hulpmiddel bij het persoonlijk
bijbellezen. Door heel deze Bijbel heen staan stukjes uitleg. Hierdoor ga je
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de Bijbel beter begrijpen. Tegelijk helpt de HSV-Jongerenbijbel je om dieper
over het Woord van God na te denken. Wat wil de Heere tegen jou zeggen?
Daarom kom je steeds vragen of kleine denkduwtjes tegen. In het
bijbelrooster vind je suggesties om meer te lezen over belangrijke thema's
uit de Bijbel. De bijbeltekst zelf staat centraal. Logisch. Want het is Gods
eigen Woord dat gericht is aan jou!
Braille, 52 ringmappen A4 blauw, € 54,95. Artikelnummer : 512
Gesproken, 7 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 480
Het Boek
Het Boek is een eigentijdse verwoording van de Bijbel volgens het principe
van 'The Living Bible'. In plaats van de originele Hebreeuwse en Griekse
tekst woord voor woord te vertalen, worden de verhalen verteld voor
mensen van deze tijd met taal, woordspelingen en uitdrukkingen van nu,
wat de makers een gedachtevoorgedachtevertaling noemen.
Gesproken, 5 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 310
Inleidingen Studiebijbel in perspectief
In deze uitgaven zijn de diverse bijbelboeken voorzien van een uitgebreide
inleiding met aandacht voor de historische context en voor heilhistorische
lijnen. Een redactieraad bestaande uit theologen en deskundigen uit
verschillende kerken heeft bij de samenstelling kritisch meegelezen en
suggesties aangereikt.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,00. Artikelnummer : 410
Jongerenbijbel Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
De Jongerenbijbel bevat de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling. Elk
bijbelboek is voorzien van een eigen, duidelijke inleiding. Daarnaast is de
bijbeltekst voorzien van veel extra informatie in voor jongeren begrijpelijke
taal. De uitgave is op initiatief van de Nederlandse Bijbelstichting en de EO
verschenen en wordt ondersteund door een groot aantal christelijke
jongerenorganisaties.
Auteur: Nederlands Bijbelgenootschap
Braille, 41 ringmappen A4 blauw, € 54,95. Artikelnummer : 308
Gesproken, 7 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 367
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NBG-vertaling 1951
Bijbelvertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap te
Haarlem in 1984. Deze vertaling wordt veelvuldig gebruikt in de erediensten
van de protestantse kerken.
Braille, 30 ringmappen A4 blauw, € 54,95. Artikelnummer : 305
Gesproken, 5 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 368
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Inclusief inleidingen en deuterokanonieke boeken De Nieuwe Bijbelvertaling
is in opdracht van de besturen van het Nederlands Bijbelgenootschap en de
Katholieke Bijbelstichting door het Nederlands Bijbelgenootschap
uitgevoerd. De NBV is in 2004 gepubliceerd.
Braille, 36 ringmappen A4 blauw, € 54,95. Artikelnummer : 362
Gesproken, 7 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 363
Statenvertaling GBS
De Statenvertaling uitgegeven door de Gereformeerde Bijbelstichting te
Leerdam in 1994.
Braille, 34 ringmappen A4 blauw, € 54,95. Artikelnummer : 424
Gesproken, 5 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 313
Statenvertaling NBG
De Statenvertaling uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap te
Haarlem, editie 1977 en door de CBB in 2004 voor Daisy gedigitaliseerd.
Gesproken, 5 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 312
Uw Koninkrijk kome
Uw koninkrijk kome is een navertelling van de Bijbel door L. Snoek. Daarbij
gaat het om de hele Bijbel. Niet alleen geschiedenissen, maar ook psalmen,
profetieën en brieven hebben een plaats gekregen. Voor jongeren vanaf 10
tot 14 jaar.
Auteur: L. Snoek
Braille, 15 ringmappen A4 blauw, € 72,50. Artikelnummer : 470
Gesproken, 7 cd's en/of streaming, € 72,50. Artikelnummer : 471
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Willibrordbijbel
De Bijbel in de Willibrordvertaling. Uit de grondtekst vertaald. Geheel
herziene uitgave 1995, inclusief deuterocanonieke boeken. Uitgegeven
door de Katholieke Bijbelstichting.
Braille, 38 ringmappen A4 blauw, € 54,95. Artikelnummer : 442
Gesproken, 6 cd's en/of streaming, € 54,95. Artikelnummer : 434
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DAGBOEKEN
101 dingen die Jezus gedaan heeft voor jou
In dit boek van Jessica Inman staan 101 korte overdenkingen om Hem
steeds beter te leren kennen en te ontdekken hoeveel Hij van je houdt. Bij
elke overdenking wordt een bijbeltekst gelezen. Deze zijn ontleend aan de
Nieuwe Bijbelvertaling.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 13,95. Artikelnummer : 411
365 dagen met Spurgeon
De bekende prediker Charles Haddon Spurgeon, die leefde van 1834 tot
1892, was in staat de zaken kernachtig onder woorden te brengen. In 2008
verscheen het bijbelse dagboek '365 dagen met Spurgeon'. In dit dagboek
zijn fragmenten opgenomen uit de bundels met preken die hij hield toen hij
verbonden was aan de gemeente van New Park Street in Londen. De
sprankelende stijl van Spurgeon en het bijbelse karakter van deze
dagelijkse overdenkingen spreken vele mensen aan.
Auteur: Charles Haddon Spurgeon
Braille, 6 ringmappen A4 blauw, € 25,99. Artikelnummer : 383
Gesproken, 2 cd's en/of streaming, € 25,99. Artikelnummer : 384
Aan stille wateren
Aan stille wateren is een bijbels dagboek van ds. A.F. Troost, bedoeld voor
gebruik bij de dagelijkse schriftlezing. Het taalgebruik is eenvoudig en sluit
aan bij het leven van alledag.
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 14,99. Artikelnummer : 449
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 14,99. Artikelnummer : 369
Bij het geopende woord 2022 - dagboek
Bijbels dagboek geschreven door predikanten van de Gereformeerde
Gemeenten. Nagenoeg alle scribenten behandelen per maand een
afgerond onderwerp. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De
stukjes zijn kort en leggen de nadruk op het geopende Woord.
Auteur: Ds. G.J. van Aalst e.a.
Gesproken, 2 cd's en/of streaming, € 14,90. Artikelnummer : 1047
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Bijna-elke-dagboek; over mensen in de Bijbel
Van Rolf Robbe. Dagboek met 195 portretten van mensen uit de Bijbel.
Mensen die God zochten, maar ook mensen die Hem liever kwijt wilden.
Bekende bijbelse figuren, maar ook onbekende. 'Bijna-elke-dagboek' bevat
korte overdenkingen voor bijna alle dagen van het jaar.
Auteur: Rolf Robbe
Braille, 3 ringmappen A4 blauw, € 16,99. Artikelnummer : 399
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 16,99. Artikelnummer : 400
Concreet
Bijbels dagboek vanaf 15 jaar geschreven door ds. J.A van den Berg e.a.
God heeft concreet iets te zeggen. Zeker ook tot jonge mensen. In dit
dagboek komen kernwoorden dichtbij. Ze worden concreet voor het leven
van jongeren. God vraagt door Zijn Woord en Geest naar jou. Vaak verwijst
het dagboek naar de belijdenisgeschriften. Die helpen om het Woord nog
beter te begrijpen. Elke week is er een ander kernwoord met Bijbelse
inhoud. Zo wordt concreet Wie God is en hoe Hij werkt. Ten diepste is
Christus de Kern van het Woord. Hij wil jouw hart hebben.
Auteur: Ds. J.A. van den Berg e.a.
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 14,90. Artikelnummer : 468
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,90. Artikelnummer : 469
Dag in Dag uit 2022 dagboek
Bijbels dagboek uitgegeven door Ark Media en het Leger des Heils. De
meditaties zijn geschreven door verschillende auteurs uit diverse kerkelijke
richtingen en daardoor geschikt voor een breed publiek. Dit dagboek is
geschikt voor zowel beginnende bijbellezers als gevorderden. De
bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling. In braille ontvangt
u het dagboek voor het hele jaar in 24 banden.
Auteur: div.auteurs
Braille, 24 banden, € 7,25. Artikelnummer : 1033
Grootletter, € 7,25. Artikelnummer : 1034
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 7,25. Artikelnummer : 1032
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Een handvol koren 2022 - dagboek
Het jaarlijks dagboek 'Een handvol koren' van de GZB, Gereformeerde
Zendingsbond. Deze uitgave bevat alleen de overdenkingen en
Bijbelteksten voor volwassenen en het gezin. Elke dag biedt een
overdenking die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking
in gezinsverband. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten en
zendingswerkers. De titel van het GZB-dagboek 'Een handvol koren' is
ontleend aan Psalm 72:16: 'Is er een handvol koren op het land, op de top
van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon'. De
Bijbelteksten zijn van de Herziene Statenvertaling.
Auteur: ds. W. Verboom, ds. L.J. Vogelaar (Indonesië) e.a.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 12,95. Artikelnummer : 994
Elke dag een nieuw begin
Bijbels dagboek voor kinderen van de bestseller auteur Max Lucado! De
predikant uit Texas weet al jaren mensen te raken en te inspireren met zijn
toegankelijke bijbeloverdenkingen en nu is er dan ook een dagboek voor
kinderen. Het dagboek bevat 365 overdenkingen voor kinderen in de leeftijd
8-11 jaar. In duidelijke taal wordt genade uitgelegd met voorbeelden die
herkenbaar zijn voor de jonge leeftijdscategorie. Een aanrader om als gezin
aan tafel te lezen of samen met een kind voor het slapengaan. Oudere
kinderen kunnen het boek ook zelfstandig als dagboek gebruiken
Auteur: Max Lucado
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 20,99. Artikelnummer : 700
Elke dag nieuw
Samen lezen uit de Bijbel. Van Gertrude de Regt e.a. Het is ochtend. De
zon komt op. God geeft jou weer een nieuwe dag! Wat ga je doen
vandaag? Naar school, buiten spelen, eten, naar bed. Heb je vandaag ook
tijd voor de Heere? Lees een stukje uit de Bijbel met papa of mama. Jullie
kunnen er een stukje uit dit boek bij lezen. Samen kunnen jullie een versje
zingen. Je leest elke dag uit dezelfde Bijbel. En elke dag is het weer nieuw!
Vanaf 4 jaar.
Auteur: Gertrude de Regt e.a.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 15,90. Artikelnummer : 751
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,90. Artikelnummer : 749
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Filippus dagboek 2022
Het Filippusdagboek is een praktisch en geliefd dagboek dat al meer dan
130 jaar lang aan velen ondersteuning biedt bij het bijbellezen. Voor elke
dag is er een schriftlezing uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een korte
meditatie en een lied. Iedere predikant verzorgt een maand lang een
tekstuitleg in beknopte en pakkende bewoording. Eindredacteur: ds. J. de
Jong. Overige medewerkers zijn: mw. ds. H.J. Paas, ds. J. van 't Kruis, ds.
M. de Jager, ds. P. Rozeboom, ds. P.H. Zaadstra, mw. ds. A. Haasnoot, ds.
A.C. Verweij, ds A. Gooijer, ds. J. Swager, mw. ds. S. van Meggelen, ds.
C.C. den Hertog en mw. ds. B. Lamain.
Auteur: eindredactie ds. J. de Jong
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 8,25. Artikelnummer : 1019
Hier is mijn hand
Dagboek bij het kerkelijk jaar geschreven door ds. André F. Troost. Anders
dan veel dagboeken volgt dit bijbels dagboek het kerkelijk jaar op de voet.
Voor elke week heeft de auteur een eigen thema gekozen dat past bij het
karakter van de zondag waarmee de week begint. Na elke overdenking
volgt een liedtekst en een kort gebed, waardoor dit dagboek zich goed leent
voor gebruik in huiselijke kring.
Auteur: A.F. Troost
Braille, 20 banden, € 19,99. Artikelnummer : 458
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 19,99. Artikelnummer : 459
Kracht voor elke dag
Kijk voor verdere informatie, prijs en bestelwijze onder tijdschriften.
Gesproken, € 0,00. Artikelnummer : 373
Leven in Zijn handen
Geschreven door Max Lucado. Dit bijbels dagboek wil jong en oud helpen
om iedere dag een moment te vinden om Gods rust te zoeken. Max Lucado
weet als geen ander mensen met heel verschillende achtergronden te
inspireren met zijn korte kernachtige overdenkingen. Het beeld van de
scheppende hand van God spreekt door dit hele boek heen.
Auteur: Max Lucado
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Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 16,50. Artikelnummer : 385
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 16,50. Artikelnummer : 386
Leven voor Hem
Bijbels dagboek voor 12+. Dit dagboek sluit iedere dag aan bij een stukje uit
de Bijbel. Ieder dagboekstukje sluit af met een verwerking, om over na te
denken, een stelling, een vraag of een opdracht. Is verschenen in
samenwerking met de Bond van Hervormde Zondagsscholen op
Gereformeerde Grondslag. Geschreven door ds. J. Joppe e.a.
Auteur: Ds. J. Joppe e.a.
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 14,50. Artikelnummer : 416
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,50. Artikelnummer : 419
Moeskruid
Elise Pater-Mauritz wil vrouwen een handreiking bieden voor de invulling
van onze stille tijd. Dagelijks Bijbellezen en bidden is iets waar veel
vrouwen mee worstelen en in deze uitgave geeft de auteur hiervoor een
methode: moeskruid. Iedere letter van het woord 'moeskruid' staat voor een
wezenlijk aspect bij het houden van stille tijd. Bij de invulling van onze stille
tijd kunnen we niets zonder de Heere. Wij kunnen planten en natmaken,
maar het is God Die de wasdom geeft.
Auteur: Elise Pater-Mauritz
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 13,50. Artikelnummer : 844
Van kracht tot kracht.
Dagboek op weg naar het avondmaal. In dagboekvorm bespreekt dominee
L.W. Smelt in drie weken - twee weken voor en een week na de
avondmaalsviering - op eenvoudige wijze het klassieke
avondmaalsformulier. Ook geeft hij per dag een kort gebed en een of meer
vragen om te overdenken of te bespreken. Een waardevol boek dat wil
helpen bij de voorbereiding op het avondmaal, de viering zelf en het leven
dat daarna verder gaat. 'Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort'.
Auteur: L.W. Smelt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 7,99. Artikelnummer : 623
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Vergeet het beste niet - Anselm Grun
In dit boek biedt Anselm Grun de lezer voor elke dag van het jaar een tekst
aan ter overweging. Het zijn korte beschouwingen waarin de praktische
levenswijsheid van de lange monastieke traditie doorklinkt en naar onze tijd
wordt vertaald.
Auteur: Anselm Grün
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 15,00. Artikelnummer : 438
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,00. Artikelnummer : 426
Zingen van Hem
Bijbels dagboek voor 8+. Dit dagboek gaat over het leven van David. Ieder
dagboekstukje sluit af met een verwerking, om over na te denken, een
stelling, een vraag of een opdracht. Is verschenen in samenwerking met de
Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag.
Geschreven door ds. J. Joppe e.a.
Auteur: ds. J. Joppe e.a.
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 14,50. Artikelnummer : 417
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,50. Artikelnummer : 420
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VERDIEPING
Groeien in geestkracht
Dit boek is geen simpele lijst met tips en trucs om snel meer wonderen mee
te maken. Groeien in Geestkracht heeft ook alles met de transformatie van
je hart en je karakter te maken. Een pijnlijk en langzaam proces. Maar juist
daardoor gaan we steeds meer op Jezus lijken en precies daaraan wil God
zijn kracht graag verbinden.
Auteur: Martin Koonstra
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,00. Artikelnummer : 1063
Heilige Ruimte
In 'Heilige ruimte' neemt Catharinus van den Berg de lezer mee naar het
oerverhaal van de Heilige Boom in het Paradijs. Aan de hand van de
universele waarden van dit verhaal laat hij zien dat onze fascinatie voor het
heilige voortkomt uit een diepe behoefte in onszelf: het verlangen naar een
zinvol leven. 'Heilige ruimte' maakt duidelijk dat heiligheid niet voor heilige
boontjes is.
Auteur: Catharinus van den Berg
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 17,99. Artikelnummer : 1094
Op zoek naar de roeping van God
Ontdekken wie jij bent, waar God jou wil inzetten en leren zien hoe
bijzonder jij bent, is als een avontuurlijke wandeling. Elk weggetje leidt naar
een nieuw gebied waar je nog niet eerder bent geweest. Laat je
meenemen, volg de borden en realiseer je dat de wandeling zelf
belangrijker is dan de bestemming.
Auteur: Martin Dol
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,00. Artikelnummer : 1064
U die voor mij uitgaat
'U die voor mij uitgaat' is een bemoedigend gebedenboek dat perspectief
biedt voor de toekomst. Gods toekomst en de komst van zijn Rijk kleuren
ons leven hier en nu. Dat wil niet zeggen dat het ons alleen voor de wind
zal gaan. Maar het biedt wel een perspectief van troost en hoop. Dat zet
ons in beweging biddend onze weg te gaan. Dit boek met circa 70 gebeden
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voor inspiratie, wijsheid, troost en bemoediging helpt ons daarbij. Het is
voor persoonlijk gebruik, maar ook bruikbaar voor lezing in kerkdiensten of
vergaderingen. Het gebedenboek sluit aan bij het jaarthema 2021-2022 van
de Protestantse Kerk in Nederland: 'Van U is de toekomst'.
Auteur: Rene de Reuver en andere
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 8,99. Artikelnummer : 1067
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 8,99. Artikelnummer : 1068
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 8,99. Artikelnummer : 1066
Vaste grond
We kunnen ons als mensen eindeloos zorgen maken. Over ons geluk en
ons ongeluk, over ons werk en onze carrière, over onze kinderen en
kleinkinderen, over onze gezondheid en ons sterven. Als reactie daarop
proberen we vaak krampachtig ons leven te sturen. De Bijbel laat ons zien
dat er ook een andere houding mogelijk is. Een houding van vertrouwen en
overgave, in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Hoe oefenen
we ons in dat geloofsvertrouwen? Het boekje 'Vaste grond' zoekt
handvatten in de levens van verschillende mannen en vrouwen in het Oude
en Nieuwe Testament. (de Bijbelteksten komen uit de NBV).
Auteur: Marleen Blootens en andere
Braille, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 1069
Grootletter, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 1070
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 1065
Bijbelstudies
Ben ik wel uitverkoren? Bijbelstudiebrochure
Deze Bijbelstudiebrochure gaat in op vragen die kunnen leven als het gaat
om de uitverkiezing en het persoonlijk geloofsleven. Het is geschreven als
bemoediging voor degenen die leven in angst en wanhoop omdat zij
denken niet uitverkoren te zijn. Daarnaast hopen de auteurs van deze
Bijbelstudie voor degenen die menen dat zij zelf niets kunnen of hoeven
doen, en passief afwachten totdat de Heere God hun bekeert, een
aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig
te blijven. Er is ook een jongereneditie beschikbaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 807
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Ben ik wel uitverkoren? Jongereneditie
Deze Bijbelstudiebrochure voor jongeren gaat in op vragen die kunnen
leven als het gaat om de uitverkiezing en het persoonlijk geloofsleven. Het
is geschreven als bemoediging voor degenen die leven in angst en
wanhoop omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Daarnaast hopen de
auteurs van deze Bijbelstudie voor degenen die menen dat zij zelf niets
kunnen of hoeven doen, en passief afwachten totdat de Heere God hun
bekeert, een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of
onverschillig te blijven.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 808
Bijbelstudieserie: Amos; Oordeel over onrecht
Deze bijbelstudie is geschreven door Pieter Niemeijer en gaat over de
profetieën van Amos. Amos pakt het onrecht in zijn dagen aan en spaart
daarbij de elite niet. Hij legt een rechtstreekse link tussen ons sociale
optreden en de dienst van God. De volstrekte eerlijkheid van Amos spreekt
aan. Moeilijker is het dat zijn boek zoveel oordeel bevat. Hoe verhoudt zich
dat tot het evangelie van Christus? Wat betekent deze boodschap
vandaag? Duidelijk wordt hoe Amos nog steeds waarschuwt en bemoedigt,
en hoe zijn oordeel over onrecht alles met het geloof in Christus te maken
heeft. Uitgever: Vuurbaak 2014
Auteur: Pieter Niemeijer
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,50. Artikelnummer : 737
Bijbelstudieserie: Ester: Een boek vol van de naam van God
Deze bijbelstudie is geschreven door ds. D. Grutter en gaat over het
bijbelboek Ester. Het bijbelboek Ester beschrijft een episode uit de strijd op
het bord van de wereldgeschiedenis. Door Haman wil de satan de komst
van de Messias verhinderen, maar zijn zetten worden telkens gepareerd
door God. Mensen zien God niet en ze noemen Zijn Naam niet, maar Hij
leidt alles, ook al lijkt het alleen maar een aaneenschakeling van
toevalligheden. Soms plaatst God zijn pionnen al jaren van te voren op
strategische posities. De naam van God, die niet wordt genoemd, blijkt zo
overal uit zijn daden. Uitgever: Vuurbaak 2015
Auteur: D. Grutter
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 6,99. Artikelnummer : 740
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Bijbelstudieserie: Galaten: Christus alleen!
Deze bijbelstudie is geschreven door ds. Roel Meijer en gaat over de brief
van Paulus aan de Galaten. Paulus legt niet als een afstandelijke leraar uit
hoe het zit en hoe het moet, maar hij wil duidelijk vanuit zijn eigen
betrokkenheid en emoties de lezers bereiken. Het gaat hem in alles om het
geloof en behoud van de lezers. Het hoofdthema van de brief is 'Christus
alleen'. Meijer bespreekt, na een inleidend hoofdstuk, zeven aspecten van
dit thema, allemaal in relatie met Christus: genade, vrijheid, wet, verbond,
geest, leven en eenheid.
Auteur: Roel Meijer
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 10,50. Artikelnummer : 758
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,50. Artikelnummer : 760
Bijbelstudieserie: Jeremia: Profeet tegen wil en dank
Deze bijbelstudie is geschreven door ds. Dick Dreschler en gaat over de
profetieën van Jeremia. Jeremia is in zijn boek heel open over wat er in zijn
hart leeft. Hij brengt een boodschap van God, maar geeft ook aan dat hij dit
soms 'tegen wil en dank' doet. Hij is de profeet die net voor de verwoesting
van Jeruzalem aan Juda moet vertellen dat deze verwoesting eraan komt.
Juist omdat Jeremia zo open is over zichzelf is het boeiend om dit boek in
deze tijd te bestuderen. Hoe ga je zelf om met Gods woord en de roeping
die daarin op je afkomt? Hoe ga je om met straf, oordeel en lijden? Hoe
beoordeel je profetie en laat je je zelf door God een weg wijzen?
Auteur: Dick Dreschler
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 11,50. Artikelnummer : 762
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 11,50. Artikelnummer : 761
Bijbelstudieserie: Job: Waar is de Vader?
Deze bijbelstudie is geschreven door ds. Henk Bondt en gaat over het
bijbelboek Job. Waar gaat het boek in de kern om? Niet over de
hoofdpersonen Job, zijn gezin en zijn vrienden. Het gaat om de reputatie
van God zelf. Wie is de Vader, waar is de Vader? Job is eenzaam en
geestelijk verlaten. Hij lijkt op de moderne mens. Zoekend naar zijn
Schepper en Vader. Daarom wordt dit boek uit het Oude Testament terecht
veel gelezen en besproken. En Job laat zich niet heel eenvoudig kennen.
Bevat ook verwerkings- en besprekingsvragen. Uitgever: Vuurbaak 2011
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Auteur: Henk Bondt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 7,50. Artikelnummer : 738
Bijbelstudieserie: Kolossenzen: Gods mysterie
Deze bijbelstudie is geschreven door ds. Alko Driest en gaat over een korte
brief, maar wel over een brief met een wijde blik: Paulus betrekt het werk
van Christus op heel de kosmos met alle krachten die daarin optreden en
benadrukt Gods machtspositie over heel de geschapen wereld. De apostel
stelt met kracht dat de christelijke gemeente alleen van Hem afhankelijk is
naar wie de gemeente is genoemd: Christus! Daarbij onthult Paulus de
lezer het mysterie van God: Christus heeft zijn leven gegeven voor hen die
bij Hem horen en die in Hem geloven. Bevat ook verwerkings- en
besprekingsvragen. Uitgever: Vuurbaak 2014
Auteur: Alko Driest
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,50. Artikelnummer : 739
Geloven en doen
Bijbelstudies over de brief van Jakobus, Kringserie. In dit Bijbelstudieboekje
bespreekt auteur Cock Kroon de brief van Jakobus, waarin de oproep tot
een christelijke levenswijze centraal staat. Acht bijbelstudies met
verwerkingsvragen die ons inspireren en aanmoedigen om ons geloof te
toetsen en de daad bij het Woord te voegen. Jakobus neemt in zijn brief
geen blad voor de mond als het gaat om misstanden in de gemeente van
Jezus Christus. Hij houdt zijn lezers een spiegel voor en spoort hen aan om
het Woord van God niet alleen aan te nemen, maar ook in praktijk te
brengen. Want, zo stelt hij, een waar geloof leidt tot liefdevolle daden.
Auteur: Cock Kroon
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 7,99. Artikelnummer : 797
Heidelbergse catechismus - Met uitgeschreven bijbelteksten
Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting met bij elke
catechismusvraag de bijbehorende verwijsteksten naar de Statenvertaling
volledig uitgewerkt. Doel van het boekje is de leesbaarheid en
begrijpelijkheid van de catechismus te vergroten en daarmee ook de kennis
ervan. Speciaal bedoeld voor kerken en scholen, maar ook voor gezinnen
bijzonder geschikt.
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Auteur: Gereformeerde Bijbelstichting
Braille, 3 ringmappen A4 blauw, € 5,50. Artikelnummer : 1018
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 5,50. Artikelnummer : 1037
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 5,50. Artikelnummer : 1072
Levenslessen met Max Lucado; Jakobus praktische wijsheid
De levenslessen van Max Lucado brengen de boodschap van het
Evangelie tot leven. Elk boekje bevat twaalf hoofdstukken vol boeiende
vragen, inspirerende verhalen en diepzinnige overwegingen. Deze uitgaven
zijn een inspirerende aanwinst voor wie aan bijbelstudie wil doen in kleine
groepen of alleen.
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 7,25. Artikelnummer : 465
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 7,25. Artikelnummer : 464
Het Morgenrood
Brochures bij de Bijbel, uitgegeven door St. Het Morgenrood.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 3 banden, € 0,00. Artikelnummer : 226
Grootletter, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 227
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 0,00. Artikelnummer : 668
Gesproken, 185 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 225
Vrouw tot Vrouw Bijbelstudies
In de zomermaanden brengt het vernieuwde tijdschrift Vrouw tot Vrouw een
magazine met Bijbelstudies uit. Het thema van deze speciale uitgave is Het
Koninkrijk van God. Het magazine bevat 11 Bijbelstudies van ds. Verboom,
11 verwerkingen bij de Bijbelstudies en methodes voor Bijbelstudies. Het
magazine is zowel persoonlijk te gebruiken als op vrouwenkringen. Wie een
abonnement heeft, krijgt dit extra nummer toegestuurd. Het nummer is ook
los te verkrijgen en kan als proefnummer gratis worden besteld.
Braille, 4 banden, € 0,00. Artikelnummer : 1024
Grootletter, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 1025
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 1026
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Preken en meditaties
101 bemoedigingen voor moeders - met voelbare kaart!
In de Bijbel zijn veel bemoedigingen te vinden voor vrouwen en moeders.
Dit boek licht 101 van die bemoedigingen uit, en laat zien dat God elke dag
weer genade geeft. 101 bemoedigingen voor moeders wil je aansporen om
zelf de Bijbel te openen en die als leidraad te nemen in je leven. Naast
bemoedigingen willen de schrijfsters je ook aanmoedigen, vertroosten,
opbouwen en hier en daar prikkelen tot nadenken, zodat je met vreugde en
uit genade Gods roeping zult omarmen. Met bemoedigende voelbare kaart!
Auteur: Marieke den Butter-Kommers, Wilma Samyn-Oudshoorn
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 20,95. Artikelnummer : 983
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 20,95. Artikelnummer : 981
Altijd in Gods hand
Dit is de waarheid waar we ons altijd aan vast mogen houden: wat er ook
gebeurt in ons leven, we zijn altijd in Gods hand. In 40 korte hoofdstukken
vertelt Lynn Austin over haar eigen ervaringen met Gods trouw. Het boek
bevat verder gebedspunten, vragen en persoonlijke tips. Een waardevol
boek voor iedereen die zich wil laten inspireren om meer van God te
ervaren.
Auteur: Lynn Austin
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 20,00. Artikelnummer : 987
De Band aan het Woord
Opnames van de preek van kerkdiensten uit Gereformeerde Bonds
Gemeenten.
Verschijnt 26 keer per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 15,00. Artikelnummer : 12
Bij de Bron
Opnames van de preek van kerkdiensten uit de Gereformeerde
Gemeenten.
Verschijnt 26 keer per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 15,00. Artikelnummer : 20
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De taal van het troosten
Hans Bouma beschrijft de taal van het troosten als een taal die primair heeft
geluisterd. Ze begint met woordeloze, koesterende aandacht, voelbare
ontroering, elementaire nabijheid. Vanuit de stilte ontstaat dan de taal
waarmee die ander zo gediend is. Taal die bescherming biedt, zekerheid.
Taal die accepteert en respecteert. Taal die eenzaamheid doorbreekt. Taal
die de ander herstelt in zijn menselijke waardigheid. Zijn identiteit staat vast.
Hans Bouma heeft de gesproken versie zelf ingelezen.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,25. Artikelnummer : 402
De Tabernakel: Preken van Puriteinen
Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij
veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden
betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands. Het is hun verlangen dat
door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus
Christus mogen komen. Deze uitgave bevat: "Onderlinge liefde" van Henry
Grattan Guiness, "Levensgevaarlijk" van John Elias, "Pleitend geloof" van
Ralph Erskine, "Vaderlijke kastijding" van Horatius Bonar en "Wandelen met
God" van George Whitefield.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,00. Artikelnummer : 548
De zekerheid van de zaligheid
Hoe kan ik zeker zijn van mijn zaligheid? Hoe weet ik dat ik tot Gods
kinderen behoor? De verwarring over de zekerheid van de zaligheid is
groot. De kennis, en vooral de bevindelijke kennis, van deze geestelijke
zaak is gering. Als gevolg daarvan gaan veel kinderen Gods hun weg
zonder zekerheid en daarom ook zonder troost en vreugde. Bewogen door
deze nood, geeft ds. Harinck in dit boek een theologische, pastorale en
vooral ook bevindelijke uiteenzetting over de rijke troost van de zekerheid
van onze aanstaande zaligheid. Daarbij laat hij zich leiden door de Schrift
en de geschriften van de 'oudvaders'.
Auteur: Ds. C. Harinck
Gesproken, 1 cd, € 19,90. Artikelnummer : 867
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Een brug van fluweel
Door: Ds. Margreet Klokke Gebeden en meditatieve teksten. De gebeden
zijn door ds. Margreet Klokke zelf bij de CBB ingelezen. Dit boek is
uitgekomen ter gelegenheid van de afsluiting van haar periode als predikant
van de Kloosterkerk te Den Haag. 50 van haar mooiste gebeden zijn in dit
boek opgenomen, net als een preek over het gebed. Deze overdenking
gaat uit van een gedicht van de Poolse schrijver Czeslaw Milosz, waarin hij
zegt dat een gebed 'een brug bouwt van fluweel'. Het voorwoord van het
boek is geschreven door ds. Carel ter Linden.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 22,50. Artikelnummer : 782
Gericht op het licht
Met positieve overdenkingen, gedichten en liederen laat André F. Troost
zien hoe je ook in de levensavond liefde, aandacht en geluk kunt ervaren.
Het boek staat vol vlammetjes die het vuur van weleer doen oplaaien.
Auteur: André Troost
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 5,95. Artikelnummer : 720
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,95. Artikelnummer : 719
Hier vind je rust
Voel jij je ook weleens enorm moe, lichamelijk of geestelijk? Soms kun je
om welke reden dan ook zo moe zijn dat je leven erdoor uit balans raakt.
'Hier vind je rust' biedt korte, bemoedigende gedachten, Bijbelteksten,
gebeden en tips voor ieder die behoefte heeft aan rust en vrede.
Geschreven door Jonneke Koenderink.
Auteur: Jonneke Koenderink
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,99. Artikelnummer : 829
Hoogstens een accentuerende variatie van de menselijke conditie
Over de betekenis van blindheid voor liedboekdichter Jan Wit (1914-1980).
Een artikel van de historicus Paul van Trigt over Jan Wit, afkomstig uit de
bundel 'Een door God geschonken gave; Luthers erfenis in de Nederlandse
protestantse kerkmuziek'. Jan Wit was predikant, dichter en in de jaren
zeventig ook voorzitter van de toenmalige Nederlandse Blindenbond. Wit
maakte deel uit van het collectief van dichters en musici die liedteksten en
muziek maakten en het Liedboek samenstelden. Van Trigt stelt de vraag in
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hoeverre de blindheid van Wit betekenis heeft gehad voor zijn werk als
liedboekdichter. Van Trigt concludeert dat Jan Wit allerminst gebukt ging
onder zijn blindheid en niet gediend was van medelijden.
Braille, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 765
Grootletter, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 764
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 0,00. Artikelnummer : 813
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 763
Ik heb verdriet
Dit boekje richt zich tot mensen met verdriet. Verdriet kent veel oorzaken en
heeft veel gezichten. Iedereen beleeft verdriet op zijn eigen manier. Het
boekje wil een handreiking zijn voor mensen die persoonlijk of in groter
verband getroffen worden door verdriet. Uitgave van Ark Mission in
Amsterdam.
Braille, 2 banden, € 5,00. Artikelnummer : 473
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,00. Artikelnummer : 472
Leer ons bidden. Het Onze Vader uitgelegd
Geschreven door ds. A.T. Huijser, predikant van de Gereformeerde
Gemeente Sliedrecht. Aan de hand van de Zondagen 45 tot en met 52 van
de Heidelbergse Catechismus worden de zes beden van het Onze Vader
uitgelegd, naar de letterlijke en de geestelijke betekenis. Voorafgaand gaat
de auteur in op het gebedsleven in de binnenkamer. Steeds trekt hij lijnen
naar de praktijk van het tijdelijke en geestelijke leven. Ieder hoofdstuk in
'Leer ons bidden' wordt afgesloten met gespreksvragen.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,90. Artikelnummer : 805
Petrus; #Dankbaar
Hoe oefenen we ons in dankbaar leven, óók als het leven tegenzit? Het
boekje #Dankbaar probeert handvatten te ontwaren in de levens van vier
Bijbelse personen: David, Salomo, Jezus en Paulus. Op verschillende
wijzen laten zij iets zien van vertrouwen, ontvankelijkheid en dankbaarheid.
Abonnees van de Petrus ontvangen deze uitgave gratis.
Braille, 1 band, € 4,95. Artikelnummer : 948
Grootletter, 2 banden, € 4,95. Artikelnummer : 949
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 4,95. Artikelnummer : 950
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Psalmen voor ogen
Geschreven door Adriaan Verbree. In dit boek raken Psalmen niet alleen
ons oor maar ook ons oog. Zo moeten ze ook zijn ontstaan. De dichters
schreven hun teksten terwijl ze om zich heen keken in het leven, ervan
genietend of eronder lijdend, vol vragen en uitroeptekens. In de dertig
psalmen in dit boek ontbreekt het niet aan een knipoog. Want juist door de
zaken net even anders voor te stellen, krijg je oog voor wat een psalm ons
voorzingt en in de mond wil leggen.
Auteur: A. Verbree
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 11,50. Artikelnummer : 409
Uw God mijn God
Prekenbundel over Ruth van ds. P. Melis, uitgebracht naar aanleiding van
het 50-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Ermelo. Dit
herdenkingsboek bevat 12 preken, die volgens de redactie van een
uitmuntende eenvoud en ongekende diepgang zijn. Ze zijn bij uitstek
geschikt voor persoonlijk gebruik en in leesdiensten. Ds. P. Melis
(1949-2017) diende achtereenvolgens de Gereformeerde Gemeenten van
Nieuw-Beijerland, Genemuiden, Veen, Ermelo en Oud-Beijerland.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 779
Van Hem is mijn heil
Geschreven door ds. J.T. Doornenbal. In dit boek laat ds. Doornenbal zien
hoezeer de psalmen het hart van Gods kerk vertolken. Niet alleen bezingen
ze de rijkdom van het leven der genade, maar ook hebben velen er troost
uit geput in tijden van leed en zorgen, in leven en in sterven. Ds. J.T.
Doornenbal (1909-1975) was een bekend en geliefd predikant. Hij diende
de Hervormde Gemeenten van Woubrugge, Kesteren en Oene.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 13,95. Artikelnummer : 412
Verbonden voor het leven
Radioversie van het boek 'Verbonden voor het leven. Dat liefde en trouw u
niet verlaten'. Dit boek legt met Bijbelteksten de goddelijke principes uit
over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen. Nog nooit in de geschiedenis
van de mensheid was de verwarring rond huwelijk, echtscheiding en
hertrouwen zo groot. Het percentage echtparen dat hun huwelijk verbreekt
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lijkt onder christenen gelijke tred te houden met de seculiere wereld.
Echtscheiding laat bij alle betrokkenen diepe sporen na. Daarom wil
Lingeman een Bijbelse beschouwing geven op het huwelijk.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,00. Artikelnummer : 828
Vooral de liefde; een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties.
Dit praktische boek voor de hele gemeente maakt bespreekbaar wat het
meest kwetsbaar is: relaties, verliefdheid, huwelijk, vriendschappen. Het
gaat over de kostbaarheid en de breekbaarheid van elke relatie. God is
liefde, schrijft Johannes. Vooral de liefde laat zien hoeveel dat betekent
voor onze omgang met mensen. Dit boek leent zich uitstekend voor gebruik
in een gemeenteproject. De lezer wordt op drie verschillende niveau's
betrokken bij het onderwerp: voor elke week een bepaald thema in de
kerkdienst, voor de persoonlijke omgang een dagboek, voor de verwerking
in huisgroepen een werkboek. Vooral de liefde is geschreven onder
redactie van ds. Gerrit Gunnink. De andere auteurs zijn: ds. Atze
Buursema, Aad Kamsteeg, Klaas Mulder, ds. Hans Schaeffer
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,50. Artikelnummer : 695
Zilver is goud
Ds. P. Brouwer uit Ermelo schrijft in dit boekje naar aanleiding van
verschillende bijbelteksten over de kunst van het ouder worden. Is ouder
worden alleen maar loslaten? Inleveren? Omzien naar wat geweest is? Of
is het ook een tijd om te oogsten? Is 'zilver' goud? Zijn de laatste jaren
misschien wel de mooiste jaren van het leven? Dat is zeker waar als God
erbij betrokken is. Vandaar dit boekje over ouder worden. Het voorwoord is
door ds. Brouwer zelf ingelezen.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 8,75. Artikelnummer : 379
Theologie
Christelijke Dogmatiek - een inleiding 2e druk
Uitgave van de auteurs J. van den Brink en C. van der Kooi. Kernachtig en
met overtuiging beschrijven ze voor nieuwe generaties studenten en
theologen de christelijke literatuur, in gesprek met de traditie, de kerk en de
eigen tijd. Ze richten zich daarbij ook op anderen die geïnteresseerd zijn in
de inhoud van het geloof, inclusief zoekers, sceptici en critici. Dit helder
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geschreven werk vormt een rijke bron van informatie en inspiratie. Doctor
C. van der Kooi is als hoogleraar dogmatiek verbonden aan de faculteit
Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Doctor G. van den Brink is
hoofddocent dogmatiek aan dezelfde faculteit en bijzonder hoogleraar voor
de theologie van het gereformeerd protestantisme aan de Protestantse
Theologische Universiteit locatie Amsterdam.
Auteur: G. van den Brink, C. van der Kooi
Gesproken, 3 cd's en/of streaming, € 66,99. Artikelnummer : 584
De Bijbel als zekerheid in een crisis - 10 jaar Herziene Statenvertalng
Essays bij het tienjarig bestaan van de Herziene Statenvertaling. Bijlage bij
De Waarheidsvriend.
Auteur: ds. L.A. Den Butter, ds. J.W. Verboom
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 977
De drie formulieren van Enigheid
der Gereformeerde Kerken in Nederland met de drie oude
Geloofsbelijdenissen en haar Liturgie benevens het Kort Begrip, de
Ziekentroost en de Heidelbergse Catechismus.
Braille, 3 ringmappen A4 blauw, € 37,50. Artikelnummer : 378
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 12,50. Artikelnummer : 524
De Joodse wereld
Geschreven door ds. W. Silfhout, tweede voorzitter van het Deputaatschap
voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. In reformatorische kring is
er tegenwoordig veel belangstelling voor het Joodse volk. Dat is ook te
begrijpen als we er van uitgaan dat er in de Bijbel nog onvervulde beloften
staan voor het Joodse volk. Om te weten wat het Jodendom vandaag aan
de dag is en hoe het zich naar buiten toe vertoont, is het nuttig om daarover
te worden voorgelicht vanuit christelijk perspectief. Niet alleen over alles
wat met het Jodendom te maken heeft, maar vooral ook met het oog op de
vraag hoe dat het zich verdiepen in het Jodendom ons in ons christen-zijn
zou kunnen verrijken. Dit boek wil daartoe een helpende hand bieden.
Auteur: W. Silfhout
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 19,95. Artikelnummer : 845
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Dicht bij Dordt. Over de roeping en de troost van de kerk 1618-2018
Brochure van Willem de Zwijger Stichting, ter herdenking van de bekende
Nationale Synode van Dordrecht 400 jaar geleden. Prof. dr. W. Verboom
heeft geschreven over de betekenis van de Dordtse Leerregels voor de
kerk van vandaag, met name voor haar plaats in de samenleving. Het
eerste deel van de brochure heeft een historische insteek, het tweede deel
gaat in op de theologische betekenis van de Dordtse Leerregels.
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 4,30. Artikelnummer : 780
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 4,30. Artikelnummer : 781
Een gevoelige snaar
Hoe gaan we als christenen met muziek om? Van welke muziek mogen we
genieten en welke muziek kunnen we beter niet horen? Hoe spreekt de
Bijbel over muziek en wat zegt dat voor vandaag? Op deze en andere
vragen gaat 'Een gevoelige snaar' van ds. C.J. Droger in. Allereerst wordt
geluisterd naar wat de Bijbel over muziek zegt en hoe dat in de
kerkgeschiedenis verwerkt is. Vervolgens wordt op een voorzichtige manier
een Bijbelse visie op muziek geformuleerd en wordt geschetst welke
uitwerking die in het dagelijks leven kan hebben. Deze uitgave loopt uit op
een beschrijving van de plaats van muziek in de eeuwigheid.
Braille, 5 banden, € 13,95. Artikelnummer : 920
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 13,95. Artikelnummer : 921
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 13,95. Artikelnummer : 922
Handelingen
Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. De Stichting
Praktische Theologie wil door middel van deze uitgave een bijdrage leveren
aan de kwaliteit van het professionele pastorale handelen. Zij stelt zich met
name tot doel de reflectie op het pastorale handelen te bevorderen. In die
reflectie wil zij een wisselwerking tot stand brengen tussen de theologische
theorie en de pastorale praktijk.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 225 minuten 1 CD en/of streaming, € 46,75. Artikelnummer :
133
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Luther voor leken
Reformator in een veranderende wereld. Door: Sabine Hiebsch.
Lutherkenner Sabine Hiebsch beschrijft het leven van deze
wereldberoemde hervormer: zijn zoektocht naar God in het klooster; zijn
kritiek op de gangbare theologie, maar ook op kerkelijke misstanden en het
instituut van de katholieke kerk. Voor iedereen die zoekt naar een korte
kennismaking met Luther, biedt 'Luther voor leken' een heldere introductie.
Auteur: Sabine Hiebsch
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 12,50. Artikelnummer : 799
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 12,50. Artikelnummer : 800
Spreken over God
De Protestantse Kerk spreekt zich uit over de discussie rond het bestaan
van God. In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we
van God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem
niet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend
spreken over God. Met gespreksvragen bij ieder hoofdstuk.
Auteur: Arjan Plaisier
Braille, 2 banden, € 2,75. Artikelnummer : 422
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 2,75. Artikelnummer : 423
TU Magazine
Uitgave van de Theologische Universiteit te Kampen van de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt. Van en over de universiteit maar ook over
ontwikkelingen binnen de kerken.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 60 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 707
Verlangen naar het goede leven
Geschreven door: Dominee Jos Douma. Kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe
doen we dat? Dit boek kiest voor een vernieuwende insteek die tegelijk
vertrouwd is omdat Woordverkondiging, doop en avondmaal er de basis
van vormen. Samen lezen - samen delen - samen eten: dat is de kern van
kerk-zijn. En dat kan op alle mogelijke plaatsen en in alle mogelijke vormen
gestalte krijgen. Heel praktisch. Dicht bij mensen. Dicht bij God. Jos Douma
laat in dit boek zien hoe we op zoek zijn naar het goede leven - en vooral
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hoe we dat kunnen leven - en hoe gemeenten dit goede leven kunnen
vormgeven.
Auteur: Jos Douma
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 18,50. Artikelnummer : 727
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 18,50. Artikelnummer : 728
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PSALMBOEKEN & LIEDBUNDELS
Adem in ons
'Adem in ons' is een herziene en aanzienlijk uitgebreide bundel
Taizéliederen. In 2008 verscheen een bundel met Nederlandse vertalingen
en solo's bij 125 veelgezongen liederen uit Taizé. Samen met de broeders
van Taizé heeft Gert Landman enkele tot dusver onvertaalde liederen
voorzien van een Nederlandse tekst, enkele nieuwe Nederlandse solo's
toegevoegd en veel bestaande vertalingen en solo's herzien. Ook de 23
nieuwe liederen die sinds 2008 in Taizé zijn ontstaan, zijn in deze bundel
opgenomen, voor het merendeel met een Nederlandse vertaling. Deze
uitgave bevat geen muzieknotatie.
Auteur: Gert Landman
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 19,99. Artikelnummer : 853
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 19,99. Artikelnummer : 854
Digitaal Tekst, 1 epub en/of 1 word-document, € 19,99. Artikelnummer : 855
Adem van Boven
Deze bundel van ds. A.F. Troost bevat vijftig liedteksten en is hiermee een
aanvulling op de verzamelband Zingende Gezegend.
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 11,50. Artikelnummer : 344
Alles wordt nieuw
De 120 bijbelliederen met teksten van Hanna Lam en melodieën van Wim
ter Burg zijn gaan behoren tot de traditie van de godsdienstige vorming en
opvoeding en spelen een grote rol bij het onderwijs.
Auteur: Hanna Lam, Wim ter Burg
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 22,50. Artikelnummer : 347
Bijbelse gezangen berijming ds. C.J. Meeuse
Deze gezangenbundel bevat een groot aantal Bijbelse gezangen uit het
Oude en Nieuwe Testament. Alle gezangen zijn te zingen op bekende
melodieën
Auteur: C.J. Meeuse
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 12,95. Artikelnummer : 515
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Evangelische Liedbundel
De Evangelische Liedbundel bevat een selectie van ruim 500 liederen uit
verschillende al bestaande liedbundels, waaronder Opwekking, Johannes
de Heer, Taizé, Zingende Gezegend, Alles wordt nieuw enz. De bundel is
samengesteld door het Evangelisch Werkverband.
Braille, 5 ringmappen A4 blauw, € 25,75. Artikelnummer : 346
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 25,75. Artikelnummer : 380
Geestelijke liederen
Deze uitgave is de 19de druk uit 2016 en bevat 327 liederen. De bundel
Geestelijke liederen wordt sinds 1871 gebruikt in gemeenten van de
Vergadering van Gelovigen.
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 16,00. Artikelnummer : 348
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 16,00. Artikelnummer : 374
Gereformeerd kerkboek
Het Gereformeerd kerkboek, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt, bestaat naast 150 psalmen in 174 gezangen uit de
belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische gezangen, formulieren,
gebedsteksten en de kerkorde van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Braille, 10 ringmappen A4 blauw, € 25,00. Artikelnummer : 354
Gereformeerd kerkboek; Herziene versie
De Synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt heeft besloten tot
een herziene uitgave van het Gereformeerd Kerkboek. Deze uitgave bevat
150 Psalmen en ca. 100 gezangen. Ook zijn er belijdenisgeschriften, orden
van dienst, liturgische gebeden en gezangen, formulieren en de kerkorde
opgenomen. Deze herziene editie kan heel goed gebruikt worden met het
nieuwe Liedboek.
Braille, 10 ringmappen A4 blauw, € 26,00. Artikelnummer : 753
Grootletter, 2 ringmappen A4 blauw, € 26,00. Artikelnummer : 754
Digitaal Tekst, € 26,00. Artikelnummer : 755
Geroepen om te zingen
In samenspraak met ruim 200 gemeenten heeft Geert Tromp een
liedbundel samengesteld voor kinderen en jongeren om gebruikt te worden
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naast het Liedboek voor de Kerken. De bundel bevat ruim 255 liederen.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 9,00. Artikelnummer : 331
Gezangen 1938
Het Hervormde gezangboek werd uitgebracht in 1938. Het bevat 306
gezangen en wordt beschouwd als de opvolger van de 12 gezangen uit de
berijming van 1773.
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 32,50. Artikelnummer : 332
Glorieklokken
De liedbundel Glorieklokken werd voor het eerst uitgegeven door M.A. Aalt
in 1923. In deze bundel vindt u alle bekende en geliefde liederen die
vroeger veel gezongen werden.
Braille, 5 ringmappen A4 blauw, € 22,75. Artikelnummer : 333
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 22,75. Artikelnummer : 375
Hemelhoog
De protestants evangelische liedbundel Hemelhoog is een gloednieuwe
bundel met maar liefst 739 liederen. Deze liederen zijn in categorieën
ingedeeld die lijken op de eerdere Evangelische Liedbundel van 1999 en
volgen het kerkelijk jaar. Hemelhoog is een initiatief van het Evangelisch
Werkverband binnen de Protestantse Kerk in samenwerking met twee
partners: Het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele
Vereniging.
Auteur: Evangelisch Werkverband
Braille, 7 ringmappen A4 blauw, € 25,99. Artikelnummer : 711
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 25,99. Artikelnummer : 712
Digitaal Tekst, € 25,99. Artikelnummer : 713
Laetare
Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, voorheen Eredienstvaardig. Het is
een kerkonafhankelijke, oecumenische kwartaalblad voor de kerkdienst en
alles wat er in ruime zin verband mee houdt: liturgie in al haar dimensies.
Verschijnt 5 keer per jaar.
Gesproken, 175 minuten 1 CD en/of streaming, € 30,15. Artikelnummer : 55

35

Lichtbundel
Een bundel met 179 evangelische liederen, afkomstig uit verschillende
liedboeken: Opwekking, Johannes de Heer, Jeugd in Aktie, de Notenkraker
enz. De Lichtbundel begint met de liederen uit het supplement, de
nummering volgt die van Geestelijke Liederen.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 15,50. Artikelnummer : 349
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 15,50. Artikelnummer : 790
Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk
Dit nieuwe liedboek is de opvolger van de uitgave uit 1973. Naast psalmen
en gezangen bevat het liedboek ook gebeden en andere teksten. Voor
gebruik in de kerk(diensten) maar ook voor andere bijeenkomsten en voor
thuis en op school. Bevat alleen de tekst en niet de muzieknotatie. De
digitale versie die de CBB aanbiedt is alleen bestemd voor eigen gebruik
door mensen met een zodanige (veelal visuele) beperking waardoor zij voor
het lezen geheel of gedeeltelijk aangewezen zijn op aangepaste
leesvormen.
Braille, 13 ringmappen A4 blauw, € 40,00. Artikelnummer : 467
Grootletter, 2 ringmappen A4 blauw, € 40,00. Artikelnummer : 479
Digitaal Tekst, € 40,00. Artikelnummer : 478
Liedboek voor de kerken
Het Liedboek voor de Kerken werd uitgebracht in 1973, als opvolger van de
afzonderlijke psalm- en gezangenbundels van de hervormde en
gereformeerde kerken. Het bevat de 150 psalmen en 491 gezangen. De
psalmen zijn voor dit liedboek nieuw berijmd op de in Nederland bekende
melodieën van het Geneefse Psalter.
Braille, 15 ringmappen A4 blauw, € 31,00. Artikelnummer : 336
Liedbundel Tussentijds
Tussentijds is een verzameling van 217 beproefde liederen, voornamelijk
afkomstig uit bundels als Gezangen voor Liturgie, OudKatholiek
Gezangboek, Zingend Geloven, Alles wordt Nieuw en Eva's Lied. Met deze
uitgave is een verzameling van veel gezongen liederen beschikbaar als
aanvulling op het Liedboek voor de Kerken.
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Auteur: Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Braille, 3 ringmappen A4 blauw, € 18,99. Artikelnummer : 351
Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
Onder redactie van Gerke van Hiele en Teun Kruijswijk Jansen zijn in deze
bundel vijftig liederen en enkele gebeden uit de rijke schat van de
Keltisch-christelijke traditie bijeengebracht. Die liederen en gebeden
hebben de samenstellers leren kennen in de Iona Community op het
gelijknamige Schotse eiland en door het werk van de Wild Goose Group uit
Glasgow.
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 12,50. Artikelnummer : 436
Liederen van het Leger des Heils
Het Leger des Heils heeft de liederen die gezongen worden opnieuw
gebundeld en uitgebreid tot een zangbundel met circa 540 liederen. Het
aanbod is groot: van het stichterslied tot liederen die reiken tot aan de
grenzen van de wereld. In verschillende bewoordingen en op gevarieerde
melodieën is het geloofsvertrouwen op toon gezet.
Braille, 5 ringmappen A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 337
Muziek & Liturgie/Het Orgel/Notabene
Uitgaven van de KVOK, Koninklijke Vereniging van Organisten en
Kerkmusici, waarin recente ontwikkelingen op het terrein van de kerkmuziek
worden belicht met onder meer informatieve artikelen, beschouwingen van
deskundigen, columns, besprekingen van nieuwe uitgaven,
orgelbouwnieuws en agenda's.
Verschijnt 12 keer per jaar.
Braille, 4 banden, € 56,75. Artikelnummer : 129
Grootletter, 1 band, € 56,75. Artikelnummer : 669
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 56,75.
Artikelnummer : 670
Op Toonhoogte
Liederenbundel HGJB. In Op Toonhoogte is een brede traditie van liederen
opgenomen, zodat geloofsliederen van 'vroeger' en 'nu' gezongen kunnen
worden in het jeugdwerk en in de christelijke gemeente. Gezamenlijke
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uitgave van HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) en Uitgeverij
Boekencentrum. Dit is de herziene editie uit 2015.
Auteur: Gerrit Koele
Braille, 6 ringmappen A4 blauw, € 45,00. Artikelnummer : 714
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 45,00. Artikelnummer : 715
Digitaal Tekst, € 45,00. Artikelnummer : 716
Opstaan!
Meer liederen uit Iona, Glasgow. 48 liederen uit de liederenschat van de
Iona Community en uit andere bronnen, in een nieuwe Nederlandse
vertaling. Liederen die passen bij verschillende levensmomenten en korte
stukken voor liturgisch gebruik. In deze bundel een nieuwe verzameling
sterke liederen. Ze zijn afkomstig uit Glasgow, Iona en de rest van de
wereld. Ook uit Nederland zijn nieuwe liederen opgenomen.
Auteur: Nederlandse iona Groep, Nederlandse Ionagroep
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 11,99. Artikelnummer : 437
Opwekkingsliederen
In deze uitgave zijn de liederen 1 t/m 861 opgenomen. De liederen bestaan
voornamelijk uit Nederlandstalige nummers waarvan een aantal vertaald is
uit het Engels.
Braille, 8 ringmappen A4 blauw, € 37,50. Artikelnummer : 497
Opwekkingsliederen aanvulling 858 t/m 861
Aanvullingen op de uitgave Opwekkingsliederen los te verkrijgen.
Braille, 1 losbladig, € 6,00. Artikelnummer : 982
Psalmen 1773
In deze uitgave zijn de 150 psalmen en 12 gezangen opgenomen in de
berijming van 1773, ook wel de 'oude berijming' genoemd.
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 10,50. Artikelnummer : 984
Psalmen 1773 en Gezangen 1938
De Psalmen 1773 en Gezangen 1938 gebundeld. Deze uitgave is
opgemaakt in een grote en duidelijke letter. Gebonden in een kunstleren
omslag en voorzien van vier leeslinten.
Grootletter, 1 band, € 38,75. Artikelnummer : 359
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Psalmen berijming ds. C.J. Meeuse
Psalmberijming van ds. C.J. Meeuse. Deze berijming is geschreven met
gebruikmaking van de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde en de
verzen kunnen gezongen worden als de psalmen uit 1773. Naast de 150
psalmen zijn er in de uitgave enkele gezangen opgenomen.
Auteur: Ds. C.J. Meeuse
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 17,95. Artikelnummer : 466
Psalmen van Datheen
150 Psalmen Davids naar de berijming van Petrus Datheen. Getrouwelijk
uit de Franse in de Nederlandse taal overgezet.
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 23,95. Artikelnummer : 443
Toegankelijk Kerkboek GBS
In opdracht van Helpende Handen heeft de CBB een digitaal Toegankelijk
Kerkboek gemaakt voor liturgisch gebruik. Deze bevat de GBS
Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773 en de formulieren
naar de uitgave van de GBS. Met dit Toegankelijk Kerkboek kunt u de
kerkdienst van te voren voorbereiden door de te zingen Psalmen en te
lezen Bijbelteksten op een digitale 'Psalmbord' te zetten. Deze digitale
uitgave kunt u vervolgens gebruiken tijdens de kerkdienst op uw
smartphone of tablet.
Digitaal Tekst, € 50,00. Artikelnummer : 833
Uit aller mond
Uit aller mond is een bundel geestelijke liederen, voortkomend uit de rijke
traditie van het geestelijk lied door de eeuwen heen. Deze uitgave bevat de
rubrieken 'Zingend belijden' met vele liederen rond het kerkelijk jaar, de
rubrieken 'Zingend heel de dag', Zingend geloven', 'Zingend bidden',
'Zingend dienen' en 'Zingend op de levensweg' met liederen bij allerlei
belangrijke momenten in het leven.
Braille, 3 ringmappen A4 blauw, € 9,99. Artikelnummer : 340
Weerklank
Instemmen met het Woord in Psalm en Lied. Weerklank bevat - naast de
psalmen - een keur van liederen, passend bij de gereformeerde belijdenis
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en de gereformeerde eredienst. Daarmee voorziet het in de groeiende
behoefte aan een verantwoorde zangbundel voor de gereformeerde
gezindte.
Braille, 11 ringmappen A4 blauw, € 28,00. Artikelnummer : 708
Grootletter, 2 ringmappen A4 blauw, € 28,00. Artikelnummer : 709
Digitaal Tekst, 1 epub, € 28,00. Artikelnummer : 710
Youth for Christ zangbundel
Youth for Christ heeft in deze bundel liederen opgenomen uit verschillende
tradities: gospels, kerkliederen, lofprijzings- en aanbiddingsliederen,
liederen met een katholieke achtergrond, uit de basisbeweging en enkele
liederen van bekende gospelartiesten.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 7,95. Artikelnummer : 341
Zangbundel Johannes de Heer
In 1903 werd door Johannes de Heer de laatste hand gelegd aan de naar
hem genoemde zangbundel die oorspronkelijk 673 liederen bevatte.
Sindsdien zijn er verschillende aanvullingen gekomen. De laatste wijziging
dateert uit 2004. De bundel bevat nu 952 liederen.
Auteur: Heer
Braille, 9 ringmappen A4 blauw, € 36,00. Artikelnummer : 342
Grootletter, 2 ringmappen A4 blauw, € 36,00. Artikelnummer : 377
Zingend Geloven 1 & 2
Na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken zijn de dichters en
componisten doorgegaan met het maken van liederen. Een keuze hieruit
staat in de bundel Zingend Geloven.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 11,50. Artikelnummer : 343
Zingend Geloven 3 & 4
Na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken zijn de dichters en
componisten doorgegaan met het maken van liederen. Een keuze hieruit
staat in de bundel Zingend Geloven.
Braille, 3 ringmappen A4 blauw, € 11,50. Artikelnummer : 387
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Zingend Geloven 5
Na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken zijn de dichters en
componisten doorgegaan met het maken van liederen. Een keuze hieruit
staat in de bundel Zingend Geloven.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 7,75. Artikelnummer : 391
Zingend Geloven 6
Na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken zijn de dichters en
componisten doorgegaan met het maken van liederen. Een keuze hieruit
staat in de bundel Zingend Geloven.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 7,75. Artikelnummer : 390
Zingend Geloven 7
Na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken zijn de dichters en
componisten doorgegaan met het maken van liederen. Een keuze hieruit
staat in de bundel Zingend Geloven.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 7,75. Artikelnummer : 389
Zingend Geloven 8
Na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken zijn de dichters en
componisten doorgegaan met het maken van liederen. Een keuze hieruit
staat in de bundel Zingend Geloven.
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 7,75. Artikelnummer : 388
Zingende Gezegend
De uitgave Zingende Gezegend is een bundeling van de liedteksten die ds.
A.F. Troost in de loop van de jaren schreef. Veel melodieën in deze bundel
zijn bekend van psalmen en gezangen.
Auteur: A.F. Troost
Braille, 4 ringmappen A4 blauw, € 22,50. Artikelnummer : 345
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TIJDSCHRIFTEN & BLADEN
Algemeen
Apeldoorns Stadsblad
Gedeeltelijke weergave van de gelijknamige informatiekrant van de
gemeente Apeldoorn.
Verschijnt 52 keer per jaar.
Gesproken, 55 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Gem.
Apeldoorn, eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn, afd. Wmo
Benjamin
Gratis tijdschrift voor iedereen met een Joodse achtergrond. U kunt zich
opgeven voor 'Benjamin' via benjamin@joodswelzijn.nl.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 120 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij JMW
CBB nieuwsbrief
Nieuwsbrief van de CBB. In deze uitgave houden we u op de hoogte van
nieuwe uitgaven bij de CBB. Wilt u deze nieuwsbrief standaard ontvangen?
meld u aan door te mailen naar klantenservice@cbb.nl of te bellen met
onze klantenservice: 0341-56 54 77.
Verschijnt 10 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 0,00 per jaar.
Gesproken, 30 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Herademing
Tijdschrift met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog
voor bronnen uit het rijke verleden. Daarnaast biedt Herademing praktisch
gebruiksmateriaal voor de eigen spiritualiteit. Verder in ieder nummer een
interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen
en kort nieuws op het gebied van spiritualiteit.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 3 banden, € 45,00 per jaar.
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Grootletter, 1 band, € 45,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 45,00 per jaar.
PAX Magazine
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische
burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische en
vreedzame samenleving, overal in de wereld.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 25,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 25,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 25,00 per jaar.
Gesproken, 55 minuten 1 CD en/of streaming, € 25,00 per jaar.
Christelijk
Amen
Bijbelmagazine, uitgegeven door Everread Uitgevers i.s.m. stichting Het
Morgenrood. In het magazine wordt de betekenis van Gods Woord bekend
gemaakt. Bevat o.a. artikelen over actuele onderwerpen, een
bijbelstudieagenda, columns en veel achtergrondinformatie.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Gesproken, 165 minuten 1 CD en/of streaming, € 11,75 per jaar.
De Banier
Partijblad van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij).
Verschijnt 10 keer per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
SGP Bureau
BEAM
Christelijk jongerenblad van de Evangelische Omroep dat stof tot nadenken
geeft. Een blad over het leven zelf. Een blad over God, over jou en over de
wereld om je heen. Met artikelen over relaties, andere culturen, artiesten en
lifestyle.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 16,20 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 16,20 per jaar.
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Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 16,20 per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 16,20 per jaar.
Bijbelvast
'Bijbelvast' is een magazine van het Logos Instituut en is geschikt voor
iedereen die Bijbelvast wil zijn en dit graag doorgeeft aan de volgende
generatie! Logos geeft aan: "Bijbelvast is het vasthouden aan de Waarheid
van de Bijbel, wat in deze tijd belangrijker is dan ooit. Aan alle fronten wordt
deze Waarheid aangevallen. Denk maar aan het geloof in de zesdaagse
schepping, de (historische) betrouwbaarheid van de Bijbel, maar ook
bijvoorbeeld het Bijbelse Gods- en mensbeeld." Meerdere keren per jaar zal
dit magazine uitgebracht worden en telkens een thema behandelen aan de
hand van o.a. getuigenissen, populairwetenschappelijke artikelen, een
Bijbelstudie, interviews en speciale kinderpagina's.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar.
Gesproken, 45 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Bm; Bonisa magazine
Bm is een uitgave van Stichting Bonisa Zending bestemd voor donateurs en
andere betrokkenen. Naast een meditatie en actuele berichten vindt u
informatie over de lopende projecten. Het doel van de stichting is het
bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods
Woord.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 60 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
ChristenUnie Magazine
Politiek magazine van de Christen Unie.
Verschijnt 3 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Braille, 2 banden, € 0,00 per jaar. Opgeven bij ChristenUnie
Gesproken, 70 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
ChristenUnie
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De Nieuwe Koers
De Nieuwe Koers is een inspiratiemagazine dat 8 keer per jaar regulier en 2
keer per jaar dubbeldik verschijnt. Het tijdschrift bevat theologische
inzichten voor het leven van alle dag, interviews met smaakmakers en
spraakmakende onderzoeken over kerk, cultuur en samenleving. Het blad
wordt gemaakt voor én met een groeiende groep hoopvolle realisten, die
geloven met hun voeten in de modder en hun handen in de lucht.
Verschijnt 10 keer per jaar.
Braille, 5 banden, € 66,55 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 66,55 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 66,55 per jaar.
Gesproken, 190 minuten 1 CD en/of streaming, € 59,00 per jaar.
Friesch Dagblad
Selectie van artikelen uit het gelijknamig christelijk dagblad.
Verschijnt 52 keer per jaar.
Gesproken, 60 minuten 1 CD en/of streaming, € 20,00 per jaar.
IB magazine
Uitgave van Stichting Israël en de Bijbel met o.a. bijbelstudies,
getuigenissen van Joodse mensen, achtergronden bij de Bijbel, nieuws uit
Israël, opinie over Israël, activiteiten en verslagen.
Verschijnt 11 keer per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 10,95 per jaar.
Israël Aktueel
Uitgave van de stichting Christenen voor Israël over zowel de politieke als
geestelijke ontwikkelingen in Israël en de relaties tussen Nederland en
Israël. De berichtgeving behandelt onderwerpen die variëren van
antisemitisme, het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit
en oorlogsdreiging in het Midden-Oosten.
Verschijnt 10 keer per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
Christenen voor Israël
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Israël Today
Maandelijkse uitgave van Israël Today rechtstreeks vanuit Israël. Het
tijdschrift brengt actueel nieuws vanuit een objectief en bijbels perspectief,
rechtstreeks vanuit Jeruzalem.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Gesproken, 105 minuten 1 CD en/of streaming, € 26,75 per jaar.
Israëlbode
Uitgave van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde
Gemeenten voor evangelieverkondiging en diaconale hulp.
Verschijnt 5 keer per jaar.
Gesproken, 45 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Kracht voor elke dag
Dit succesvolle dagboek biedt afwisselende onderwerpen, originele teksten
en gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven wat mee kunt. Sommige
maanden wordt ingegaan op een bepaald thema, soms wordt ervoor
gekozen om een of enkele bijbelboeken door te lopen. Iedere bijdrage
bestaat uit een bijbelgedeelte om te lezen, een kerntekst en een meditatie.
Daarbij wordt een psalm, gezang of lied opgegeven om te zingen. Op
sommige dagen wordt een bezinningsvraag gesteld of er wordt een
gebedspunt aangereikt.
Verschijnt 12 keer per jaar.
Gesproken, 135 minuten 1 CD en/of streaming, € 11,99 per jaar.
Magazine van KBO-PCOB
Gezamenlijke uitgave van PCOB en KBO. Maandelijks magazine dat
informatie, herkenning, inspiratie en gezelligheid biedt aan al onze leden.
Verschijnt 10 keer per jaar.
Gesproken, 120 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
PCOB
Om Sions Wil
Het gezinsmagazine 'Om Sions Wil' verbindt in haar redactionele formule
de Gereformeerde Gezindte in het belijden van de Kerk. Met dit doel in het
oog schrijven diverse gezaghebbende scribenten uit de Gereformeerde
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Gezindte over allerlei terreinen van het leven met de bedoeling een
pastorale handreiking te bieden voor het hele gezin.
Verschijnt 26 keer per jaar.
Gesproken, 115 minuten 1 CD en/of streaming, € 30,70 per jaar.
Open Deur
Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen
binnen en buiten de kerken met artikelen, verhalen en per nummer een
nieuw thema. Het blad heeft een pastorale grondtoon en is o.a. geschikt
voor gespreksgroepen, liturgieën en pastoraat, maar ook voor persoonlijke
bezinning, bemoediging en uitdaging.
Verschijnt 11 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 33,50 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 33,50 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 33,50 per jaar.
Gesproken, 65 minuten 1 CD en/of streaming, € 33,50 per jaar.
Open Doors
Uitgave van de internationale organisatie Open Doors die zich inzet voor de
Lijdende Kerk. Het blad bevat nieuws en achtergrondinformatie over de
Lijdende Kerk wereldwijd, alsmede een gebedskalender met voor elke dag
van de maand een specifiek gebedspunt. Ook geeft het informatie over de
projecten van Open Doors.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 0,00 per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Opwekking Magazine
Magazine uitgegeven door de Stichting Opwekking met
geloofsopbouwende artikelen, diepgaande bijbelstudies en bemoedigende
getuigenissen.
Verschijnt 11 keer per jaar.
Gesproken, 100 minuten 1 CD en/of streaming, € 15,75 per jaar.
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Over Grenzen
Over Grenzen is een uitgave van Zending over Grenzen.
Verschijnt 1 keer per jaar.
Grootletter, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Zending over grenzen
Gesproken, streaming, € 0,00 per jaar.
Passage Magazine
Uitgave van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging met
artikelen op het gebied van maatschappij, ontwikkelingssamenwerking,
geloof, kunst en cultuur.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 120 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
Preken van gereformeerde signatuur
Met dit tijdschrift krijgt u elke twee weken een klassieke preek toegezonden
in gesproken vorm. Dit zijn vertalingen van hoofdzakelijk Engelse en
Schotse predikers. (o.a. J. Edwards, W. Huntington, J.C. Philpot; o.a. Th.
Boston, R. Erskine) en hertalingen van Hollandse predikers (o.a. A. Comrie,
Th. van der Groe, B. Smijtegelt). Deze predikers hebben in de periode
1600-1800 geleefd. Ze staan in de lijn van Reformatie en Nadere
Reformatie.
Verschijnt 26 keer per jaar.
Gesproken, 60 minuten 1 CD en/of streaming, € 13,50 per jaar.
RDMagazine
RDMagazine is een wekelijkse uitgave van het Reformatorisch Dagblad. In
het magazine ligt de focus op verdieping en ontspanning, met interviews,
verdiepende artikelen en mooie reportages. Het RD-magazine verschijnt
wekelijks, bij de CBB op de vrijdag na verschijning, in gesproken vorm.
Verschijnt 52 keer per jaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 25,00 per jaar.
StandVastig
Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting tot handhaving van de
Statenvertaling. Het bevat actuele informatie over de bijbelverspreiding in
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binnen- en buitenland. Ook wordt aandacht besteed aan recente
ontwikkelingen op het gebied van bijbelvertaling en is er een jeugdrubriek.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 100 minuten 1 CD en/of streaming, € 1,50 per jaar.
Stem (van vervolgde christenen)
Gratis tweemaandelijks magazine van SDOK, Stichting de Ondergrondse
Kerk. SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde
christenen. Met dit magazine wil SDOK christenen in Nederland inspireren
door de getuigenissen van broeders en zusters uit de vervolgde kerk. Ook
wordt u op de hoogte gehouden van de situatie van de vervolgde kerk.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Gesproken, 75 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar.
De Stem
Niet-confessioneel maandblad waarin het verlangen naar een nieuwe
opwekking centraal staat. Uitgave van Herold Schriftenmission.
Verschijnt 12 keer per jaar.
Gesproken, 50 minuten 1 CD en/of streaming, € 4,75 per jaar.
TWR uitgaven
Nieuwsbrieven, jaarlijkse magazine en een infoboekje van Trans World
Radio over wereldwijde evangelisatie door middel van radio en andere
media.
Verschijnt 8 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 0,00 per jaar.
Uitdaging
De evangelische krant is vernieuwd en heeft ook een vernieuwde website
met dagelijkse updates. Bevat o.a. nieuwsachtergronden, artikelen voor
geloofsverdieping, sport, verhalen, recensies.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 100 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
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Weet Magazine
Populair-wetenschappelijk tijdschrift dat de leukste ontdekkingen uit natuur,
techniek en wetenschap beschrijft vanuit een christelijk perspectief. Feiten
zijn feiten. Die blijven zoals ze zijn. Daar waar het de uitleg van de feiten
betreft, maakt Weet Magazine verschil. Wetenschappers ontdekken veel,
maar er is ook nog veel onduidelijk. Sommige gegevens ontbreken helaas
om complete en betrouwbare verklaringen te geven. Vaak valt men dan
terug op aannames. Het is belangrijk dat onzekere dingen niet als een
voldongen feit worden uitgelegd. Weet Magazine brengt op dat gebied de
nuance aan.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Gesproken, 150 minuten 1 CD en/of streaming, € 26,50 per jaar.
Wegwijs
Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstudiebond (vrijgemaakt) bedoeld voor
bijbelstudie in groepen. Wegwijs bevat daarnaast artikelen voor persoonlijke
bijbelstudie en ontwikkeling van het geloofsleven, boekbesprekingen en
artikelen over kerk, gezin en samenleving.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 16,25 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 16,25 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 16,25 per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 16,25 per jaar.
Zien
Tijdschrift over evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid.
Donateursmagazine van de Stichting Tot Heil des Volks. Verschijnt 3 x als
nieuwsbrief en in december als magazine.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 120 minuten 1 CD en/of streaming, € 9,95 per jaar.
Gemeentelijk leven
#protestant
Magazine waarin de bladen Woord&weg, Diakonia en Jong Protestant zijn
opgegaan.
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Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 140 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Alle Volken
Uitgave van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) met informatie over de
projecten van de GZB en over de zendingswerkers.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 11,63 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 11,63 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 11,63 per jaar.
Bron van christelijke geest
Lezingen uit de weekendliturgie voor de katholieke eredienst.
Verschijnt 52 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 8,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 7,80 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 7,80 per jaar.
Kind en Evangelie
Uitgave van de bond van Hervormde Zondagsscholen, specifiek gericht op
de leeftijdsgroep van 6-12 jaar. Elke maand biedt dit blad een bijbelverhaal,
korte verhalen, puzzels, grapjes, informatieve en knutselpagina's.
Verschijnt 11 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 14,35 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 14,35 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 14,35 per jaar.
De Levende Kerk
Interkerkelijk redactietijdschrift met nieuws van en over verschillende
protestants-christelijke kerken in binnen- en buitenland.
Verschijnt 12 keer per jaar.
Braille, 3 banden, € 14,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 14,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 14,00 per jaar.
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Naast
Magazine over de zending en hulpverlening vanuit de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt). Ontdek Naast: boordevol nieuws en inspirerende en
bemoedigende verhalen van christenen wereldwijd. Ontdek hoe zij hun
geloof beleven en delen en raak onder de indruk van Gods kerk wereldwijd.
Verschijnt 2 keer per jaar.
Gesproken, 55 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Nader bekeken
Uitgave van de Stichting Woord en Wereld met bijdragen tot versterking van
het gereformeerde (vrijgemaakte) leven.
Verschijnt 11 keer per jaar.
Gesproken, 170 minuten 1 CD en/of streaming, € 34,20 per jaar.
OnderWeg
OnderWeg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof,
gemeente-zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan
journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke
gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast
thema-artikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de
ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair
kerk-zijn en geestelijk leven.
Verschijnt 17 keer per jaar.
Gesproken, 105 minuten 1 CD en/of streaming, € 50,00 per jaar.
Ouderlingenblad
Maandblad voor wie een (pastorale) taak heeft in de kerk en/of
geïnteresseerd is in de ontwikkelingen binnen die kerk op het gebied van
theologie, pastoraat, diaconaat, gemeenteopbouw enz. Met artikelen,
praktische tips en geestelijke reflectie voor het kerkenwerk.
Verschijnt 11 keer per jaar.
Gesproken, 110 minuten 1 CD en/of streaming, € 32,75 per jaar.
Paulus
Zendingsblad van de Gereformeerde Gemeenten met artikelen over
bijbelverspreiding en evangelisatie, interviews en nieuws van het
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zendingsveld.
Verschijnt 5 keer per jaar.
Gesproken, 110 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Petrus
In het magazine Petrus leest u kleine en grote verhalen over mensen en
lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen
kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als
Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms
twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in
nood. Petrus bevat ook verhalen van Kerk in Actie en wordt uitgegeven
door de Protestantse Kerk.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 3 banden, € 0,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 eText-document, € 0,00 per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Tabitha
Blad voor leden en geïnteresseerden van de VBGG, de Vrouwenbond
Gereformeerde Gemeenten. In 'Tabitha' leest u het Bondsnieuws,
weergaven van referaten, impressies van onze vakantieweken, artikelen
over bijvoorbeeld opvoeding, vrouwen in de kerkgeschiedenis, en de
rubriek 'Wij vragen uw meeleven...'. Ook staat er twee keer per jaar een
Bijbelstudie in.
Verschijnt 5 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Grootletter, 1 band, € 5,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 5,00 per jaar.
Vrouw tot Vrouw Magazine
Tweemaandelijkse uitgave van Vrouw tot Vrouw, Hervormde Vrouwenbond.
Met een Bijbelstudie, een bezinnend artikel of inspirerend interview, leestips
of een recept.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 13,75 per jaar.
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Grootletter, 1 band, € 13,75 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 13,75 per jaar.
Gesproken, 100 minuten 1 CD en/of streaming, € 13,75 per jaar.
Vrouw! (CGK)
Contactblad van de Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen
CGK-Vrouw, met Bijbelstudies, achtergrondartikelen en nieuws.
Verschijnt 5 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 14,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 14,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 14,00 per jaar.
Gesproken, 95 minuten 1 CD en/of streaming, € 14,00 per jaar.
De Wekker
Officieel landelijk blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken met
actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.
Het blad heeft vaste rubrieken, plaatselijk nieuws en afwisselend
boekbesprekingen, interviews en bijdragen over de kerkgeschiedenis.
Verschijnt 26 keer per jaar.
Gesproken, 100 minuten 1 CD en/of streaming, € 31,80 per jaar.
Woord en Dienst
Opiniërend magazine voor protestants Nederland met o.a. meningen,
actualiteiten, achtergronden en ontwikkelingen. Als onafhankelijk maar
meelevend tijdschrift vormt het blad een positief-kritisch podium voor
veelkleurig protestants geloven.
Verschijnt 11 keer per jaar.
Gesproken, 155 minuten 1 CD en/of streaming, € 49,50 per jaar.
Kerkbladen
Antenne
Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Ermelo.
Verschijnt 24 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Gesproken, 75 minuten 1 CD en/of streaming, € 18,50 per jaar.
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Bewaar het Pand
Kerkblad van bevindelijk gereformeerde signatuur dat vooral gericht is op
leden van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Het kerkblad heeft als doel
de oude gereformeerde beginselen te bevorderen en te handhaven.
Verschijnt 22 keer per jaar.
Gesproken, 65 minuten 1 CD en/of streaming, € 23,38 per jaar.
Contact Zendingskerk Ermelo
Nieuwsblad van de oecumenische vereniging De Zendingskerk te Ermelo.
Verschijnt 9 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Braille, 1 band, € 36,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 36,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 36,00 per jaar.
Gereformeerde Kerkbode: Groningen, Friesland, Drenthe
Kerkblad van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt met artikelen over
kerkelijk leven, ontwikkelingen binnen de kerk, kerknieuws en berichten uit
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Verschijnt 17 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 49,96 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 49,96 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 49,96 per jaar.
De Goede Herder
Kerkblad van de katholieke kerk in Ermelo.
Verschijnt 7 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Gesproken, 25 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Hervormd Kerkblad (Ermelo)
Kerkblad van de Hervormde Gemeente Ermelo.
Verschijnt 25 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 22,50 per jaar.
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Ichthus
Kerkblad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Ermelo.
Verschijnt 21 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 0,00 per jaar.
Gesproken, 70 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Kerkblad (gereformeerde kerken vrijgemaakt)
Kerkblad van de regio's noord, midden en zuid van Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt. Met kerknieuws, meditatie, artikelen en informatie over
kerkdiensten.
Verschijnt 25 keer per jaar.
Gesproken, 95 minuten 1 CD en/of streaming, € 56,40 per jaar.
Kerkblad der Oud-Ger.Gemeenten in Nederland
Tweewekelijks kerkblad van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in
Nederland. Met vaste rubrieken zoals meditatie, kerkelijke geschriften,
kerkvaders en kerknieuws.
Verschijnt 25 keer per jaar.
Gesproken, 130 minuten 1 CD en/of streaming, € 15,75 per jaar.
Zicht op de kerk
Zicht op de kerk is een tweewekelijkse uitgave van de Hersteld Hervormde
Kerk (HHK)
Verschijnt 26 keer per jaar.
Gesproken, 120 minuten 1 CD en/of streaming, € 19,50 per jaar.
Speciale uitgaven
Blindengeleidehonden, een geschiedenis over hun bazen en baasjes
Auteur: Ad van der Waals Over de geschiedenis van de opleiding van
blindengeleidehonden en over die van belangenorganisaties is in de loop
der jaren best veel geschreven. Maar daarin komt nauwelijks ter sprake hoe
de verhouding van de blinde gebruikers en hun organisaties met de
geleidehondenopleidingen was. Ad van der Waals, sinds 1984 werkzaam
geweest bij organisaties van en voor mensen met een visuele beperking,
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dook de geschiedenis in van de honden, hun baasjes en de bestuurders
van de belangenorganisaties. Hij verhaalt over concurrentie, keurmerken,
conflicten en kwaliteit sinds de oprichting van de eerste hondenschool in
1935. Het manuscript van 14 beknopte hoofdstukken gaat over de
geschiedenis van de voorziening, maar ook over opvattingen en conflicten
over medezeggenschap, regelgeving, eigendom, filantropie en financiering.
Het is het verhaal van grote en soms zeer kritische betrokkenheid van
blinden bij de voorziening die voor hun mobiliteit en zelfstandigheid van
groot belang is.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 eText-document en/of 1 word-document, € 0,00 per jaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Dordt 400
De Synode van Dordrecht (1618-1619) had verstrekkende gevolgen voor
zowel kerk als samenleving. De glossy 'Dordt400' is een toegankelijke
kennismaking waarbij diverse vragen aan de orde komen: Hoe kijken we
vandaag de dag naar het vraagstuk van de vrije wil en andere dilemma's
die toentertijd speelden? Wat speelde zich af achter de schermen, dat
uiteindelijk leidde tot de executie van een staatsman? Hoe
(contra)remonstrants zijn we werkelijk? Wat is de wereldwijde impact van
Dordt? En is kerkelijke eenheid nu nog mogelijk? Onder
gastredacteurschap van Kees van der Staaij.
Auteur: Kees van der Staaij
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 8,95 per jaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 8,95 per jaar.
FIER nr. 2
Auteur Nienke Boone e.a: Stichting Woord en Daad heeft augustus 2018
een nieuwe FIER uitgegeven, een magazine voor christelijke vrouwen over
bewust leven en eerlijke keuzes rondom voedsel. In deze Fier lees je hoe je
als christelijke vrouw in Nederland zó kunt omgaan met voedsel dat er
eerlijker kansen ontstaan voor mensen in armoede. Daarom vind je in deze
FIER naast (h)eerlijke recepten, do it yourselfs ook veel tips om
voedselverspilling tegen te gaan. Verder vind je in het magazine bijzondere
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interviews.
Braille, 4 banden, € 7,95 per jaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 7,95 per jaar.
Geloof in het gezin
Eenmalige uitgave van de stuurgroep opvoedingsondersteuning binnen de
Christelijke Gereformeerde Kerken
Braille, 2 banden, € 0,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Glossy Corrie
Deze glossy is een speciale uitgave van het Corrie ten Boomhuis. Het
magazine zoomt niet alleen in op de oorlogsjaren en Corries reizen, maar
duikt ook in de familiegeschiedenis, laat bekenden en ook kinderen over
Corrie aan het woord, brengt nieuwe feiten en geeft een overzicht van de
diverse boeken en films van en over Corrie. Daarnaast wil Frits
Nieuwstraten, directeur van de Stichting Corrie ten Boomhuis, met het
magazine ook een ernstige waarschuwing laten klinken tegen antisemitisme
en racisme. Medewerkers zijn o.a. historicus dr. Jaap Nieuwstraten, ds.
C.G. Vreugdenhil en Gert-Jan Segers. Tot de geïnterviewden behoren o.a.
Anne van der Bijl, Henk Binnendijk en ds. W. Glashouwer.
Braille, 5 banden, € 9,90 per jaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,90 per jaar.
Luther; de glossy
Rebel, hervormer, mediaman. Maarten Luther was een man die inspireerde
om wie hij was en wat hij durfde, met ruwe randjes en opvallende
eigenschappen. Een man die geschiedenis schreef en die invloed had op
de taal en samenleving tot op de dag van vandaag. Kortom: een man met
een boeiende persoonlijkheid die een glossy verdient! Een eenmalig
magazine van uitgeverij Vuurbaak.
Braille, 4 banden, € 8,95 per jaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 8,95 per jaar.
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Voor deze gelegenheid
Voor iedere gelegenheid een passend en aansprekend gedicht! Ina van der
Beek schreef meer dan 80 gedichten bij ruim 35 momenten. Bij feestelijke
momenten als een huwelijk, geboorte, doop of belijdenis, maar ook bij
moeilijke momenten, ziekte of rouw. Andere thema's zijn: christelijke
feestdagen, familie, bemoediging, vriendschap, kerkelijk seizoen.
Auteur: Ina van der Beek
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,50 per jaar.
Zondag
Glossy over Geloof & Zin. Een eenmalig magazine van uitgeverij Kok.
Braille, 4 banden, € 5,25 per jaar.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,25 per jaar.
Verenigingen rondom aandoening
Adullam
Contactblad van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Binnen de
Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg participeren een drietal
kerkformaties, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de
Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
buiten verband.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 130 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
Stichting Steun Adullam
De Stem van Grave
De Stem van Grave informeert u over nieuws en ontwikkelingen in de
wereld van slechtziende en blinde mensen. Iedereen die de Katholieke
Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) jaarlijks met een vrijwillige
bijdrage ondersteunt ontvangt het blad viermaal per jaar gratis in de bus.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 55 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Katholieke
Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Impuls & Woortblind Magazine
Impuls & Woortblind, voor mensen met ADHD, ADD, Dyslexie en
Dyscalculie.
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Verschijnt 3 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Gesproken, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Impuls & Woortblind
Kleur
Ledenmagazine van vereniging Dit Koningskind, voor christenen met een
beperking en hun verwanten. Bevat ervaringen en portretten van lezers en
actuele informatie.
Verschijnt 3 keer per jaar.
Gesproken, 45 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
La Kontakto
Uitgave van NOSOBE, de Nederlandse Vereniging van Blinde en
Slechtziende Esperantisten met artikelen over uiteenlopende onderwerpen,
waaronder verslagen van vergaderingen, natuur, reizen en ervaringen i.v.m.
de visuele handicap. De artikelen zijn uitsluitend in het Esperanto. Opgave
bij: Dhr. J. Wieringa, Cursastraat, 9801 VD Zuidhorn
Verschijnt 6 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij NOSOBE
MaculaVisie
Informatieblad voor mensen met macula-degeneratie.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Gesproken, 145 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
MaculaVereniging
Mekkerus (Visio)
Schoolkrant van en voor Visio Grave, centrum voor hulpverlening aan
blinde en slechtziende kinderen en volwassenen.
Verschijnt 2 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Koninklijke Visio Onderwijs
Grave
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Onze Gids
Uitgave van de Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden
belangenvereniging (NCB).
Verschijnt 11 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 0,00 per jaar. Opgeven bij LPB Media
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij LPB Media
Gesproken, 60 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij LPB Media
Oog
Verenigingsblad van de Oogvereniging.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 2 banden, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
Gesproken, 1 Webbox, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
Oogvereniging
Het magazine van de Oogvereniging (OOG) en de laatste nummers van
Oogvereniging Nieuws.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 360 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
Oogvereniging Nieuws
Actueel nieuws vanuit de Oogvereniging.
Verschijnt 26 keer per jaar.
Gesproken, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
Op weg met de ander
Contactblad voor leden van de Hervormd Gereformeerde Vereniging van en
voor Gehandicapten. Vijf keer per jaar geeft Op weg met de ander een
contactblad uit, waarin informatie wordt gegeven over de verschillende
doelgroepen van de vereniging: mensen met een verstandelijke,
lichamelijke en/of sociale beperking.
Verschijnt 5 keer per jaar.
Gesproken, 75 minuten 1 CD en/of streaming, € 18,00 per jaar.
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Raakvlak
Oogvereniging OOR&OOG. Participatiegroep DoofBlinden (PgDB) - Als je
beperkt bent in Horen én Zien
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
Gesproken, 1 cd, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
REUMA magazine.nl
Blad voor mensen met reuma en anderen, betrokken bij reuma.
Verschijnt 8 keer per jaar.
Gesproken, 90 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
BDU Media - Finan.Administratie
Samen
Gratis ledenmagazine van Helpende Handen.
Verschijnt 3 keer per jaar.
Gesproken, 70 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Siloah
Uitgave van Siloah Gehandicaptenzorg onderdeel van Zorggroep Sirjon.
Verschijnt 3 keer per jaar.
Gesproken, 45 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Uitgelaten
Relatiemagazine boordevol nieuws en informatie bestemd voor iedereen
die verbonden is met KNGF Geleidehonden.
Verschijnt 2 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij KNGF
Gesproken, 30 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij KNGF
Ulica (Oogvereniging)
Utrechtse Leden informatie. Uitgave van Oogvereniging, regio Utrecht.
Alleen bestemd voor Oogvereniging-leden in de regio Utrecht.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Oogvereniging
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Verenigingsbericht
Nieuwsbrief van de Vereniging Onbeperkt Lezen.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Lidmaatschap vereist op zwartschrift.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Vereniging Onbeperkt Lezen
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Vereniging Onbeperkt
Lezen
Gesproken, 45 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij Vereniging
Onbeperkt Lezen
Wisselwerking
Magazine van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.
Verschijnt 6 keer per jaar.
Gesproken, 170 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij
Nierpatiëntenvereniging Nederland
Zonnewende
Uitgave van de Stichting Zonnewende die als doel heeft zieken, invaliden,
bejaarden - in het algemeen mensen die het moeilijk hebben - te troosten
en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Braille, 1 band, € 0,00 per jaar.
Grootletter, 1 band, € 0,00 per jaar.
Digitaal Tekst, 1 word-document en/of 1 eText-document, € 0,00 per jaar.
Gesproken, 25 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00 per jaar.
Zorg
Nieuws- en verenigingsblad voor de NPV.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 75 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij NPV
Zorg & zeggenschap
Uitgave van LOC; Zeggenschap in zorg.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Gesproken, 135 minuten 1 CD, € 0,00 per jaar. Opgeven bij LOC;
Zeggenschap in zorg
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LEESBOEKEN
De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud
'De Kerkgeschiedenis' is een groot en veelgelezen werk. Onderwijzer
Vreugdenhil kon meeslepend vertellen, waarbij het altijd gericht was op de
boodschap en niet op het effect. Duidelijk komt steeds naar voren dat het
de hand van de Heere is die de geschiedenis schrijft. In deze herziene en
aangevulde druk wordt ook aandacht geschonken aan wat er de laatste
vijftig jaar is gebeurd. Vreugdenhil was onderwijzer en ambtsdrager binnen
de Gereformeerde Gemeenten.
Auteur: Joh. Vreugdenhil
Gesproken, 2 cd's en/of streaming, € 72,50. Artikelnummer : 721
Jeugd
Actie op de manege
In de straat bij Lisa komt een nieuw meisje wonen, Faridah. Ze is samen
met haar familie gevlucht uit Syrië. Lisa ontdekt dat Faridah ook van
paarden houdt. Al snel neemt Lisa Faridah mee naar Lisa's verzorgpony
Summer en de manege. Daar bereiden Lisa en haar manegevrienden zich
voor op een actie dag. Het doel is geld te verdienen voor een nieuwe
binnenbak en kantine. Lisa's beste vriend Max is druk met andere dingen.
Hij denkt erover om te stoppen met paardrijden. Lisa is bang dat hun
vriendschap daardoor zal overgaan. Op de actiedag gebeurt er iets ergs,
maar Faridah zorgt voor een grote verrassing.
Auteur: Suzanne Knegt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1051
Avontuur in Italië
Eindelijk is het zo ver! In de herfstvakantie gaat Lisa naar Italië. Haar
hartsvriendin Merel is daar in de zomer naartoe verhuisd. Terwijl Merel de
ochtenden naar school gaat, mag Lisa voltige lessen gaan volgen op een
Italiaanse manege. Gelukkig is er ook nog genoeg tijd voor de vriendinnen
om te kletsen, te lachen en op onderzoek uit te gaan. Want wie zijn het
jongetje en het paard op die oude foto?
Auteur: Suzanne Knegt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1038
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Beren in het bos!
De klas van Tess en Jess gaat naar het bos. Met de opa van Koen. Hij is
boswachter en weet veel van het bos. Jess vindt de paddenstoelen mooi.
Tess en Bram hebben een ander plan. Ze gaan op zoek naar het hol van
een vos. Maar wat horen ze dan voor geluid? Brult daar echt een beer...?
Auteur: Geesje Vogelaar-van Mourik
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,95. Artikelnummer : 1028
Beter dan goud - Ramshoorn
De auteur Willem Schippers (1867-1954) baseerde dit boek op ervaringen
van iemand die teruggekomen was van de 'Goldrush'. Schippers werkte
toen als metaaldraaier in een fabriek te Zwijndrecht en schreef dit boek in
de avonduren. W. Schippers heeft meer dan 40 boeken op zijn naam staan
en is nog steeds een veelgevraagde schrijver. Samenvatting: Aan de oever
van de Sacramentorivier in Californië wordt in het jaar 1848 druk naar goud
gezocht. Onder de gelukzoekers bevinden zich ook de Hollander Thomas
Merkels en de Ier Jim Corner. Merkels, afkomstig uit het Zeeuwse
Schouwen, heeft zich door de goudkoorts van Corner laten overhalen zijn
geluk te beproeven. Na zijn thuiskomst hoopt hij zodoende als een rijk man
met Koosje te mogen trouwen. Maar de dorst naar goud in dit
onherbergzame oord in het verre Amerika doet bij velen alle slechte
hartstochten naar boven komen
Auteur: Willem Schippers
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 957
Brand in de stal
In de zomervakantie gaat Lisa bijna elke dag naar tante Wilma en oom
Johan om voor de pony Summer te zorgen. Op een dag komt het nichtje
van tante Wilma op de boerderij logeren. Ze brengt haar pony Storm mee.
Lisa en Tamara worden vriendinnen en zorgen goed voor de pony's. De
vriendinnen mogen bij Summer en Storm in de wei kamperen. Maar 's
nachts begint het te onweren. In paniek vluchten de meiden naar de
boerderij. En dan gebeurt er iets vreselijks...
Auteur: Suzanne Knegt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1039
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Brit is weg!
Steef Stekel woont naast een veld. Een groot groen veld. Hij speelt er vaak
met de bal. Maar nu staat er een hek. Een hoog hek. Op het veld wordt
gebouwd. Steef is boos. Hij wil tóch naar het veld. Hij kruipt door het hek.
En hij neemt zijn hamster mee. Steef speelt met het zand. Dat is heel leuk.
Totdat... Lianne Biemond schreef een herkenbaar verhaal dat beginnende
lezers graag helemaal zelf zullen willen lezen.
Auteur: Lisanne Biemond
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1053
De grap van groep 3
'Ik heb een plan!' Floor kijkt om zich heen. Dan buigt ze haar hoofd naar
Bram. Ze zegt zacht wat in zijn oor. Het is bijna 1 april. Daarom verzint
groep 3 een grap. Een grap voor de juf! Trapt ze er in? Een vrolijk verhaal
voor beginnende lezers. Een vrolijk verhaal voor beginnende lezers.
Auteur: Gisette van Dalen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 7,95. Artikelnummer : 1040
De kunst van groep 4
Het klimrek op de school van Bram wordt gesloopt. Maar een nieuw klimrek
kost veel geld. Daarom gaat iedere klas een actie houden. Bram verzint een
plan. Groep 4 gaat oude spullen kopen. Die spullen gaan ze opknappen en
weer verkopen. Dat is de kunst. De kunst van groep 4!
Auteur: Gisette van Dalen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 7,95. Artikelnummer : 1041
Een boerenknecht wordt Gods knecht - Ramshoorn
In dit boek zijn veel historische gegevens uit het leven van ds. Joh. van der
Poel verwerkt. Bijzonder geschikt als jeugdboek, maar ook ouderen zullen
dit verhaal graag lezen. Vanaf 10 jaar.
Auteur: L. Benschop
Gesproken, 1 cd, € 15,95. Artikelnummer : 935
Goed gedaan, Zwit!
Te - tu, te - tu! Steef Stekel speelt in de tuin. Hij is een zieken-wagen. Suus
is de dokter. Ze zoekt een zieke. Kijk, daar zit Zwit! Kom, poes! Jij bent ziek!
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Maar Zwit wil niet. Ze wil weg. Miauw. Steef en Suus moeten mee. Dat
doen ze. Ze lopen achter Zwit aan. Ze gaan de hoek om. Ze kijken. Dan
schrikken Steef en Suus ... Lianne Biemond schreef opnieuw een vrolijk
verhaal dat beginnende lezers graag zelf zullen willen lezen. Goed gedaan,
Zwit! is het derde deel in de serie Avonturen van Steef Stekel.
Auteur: Lianne Biemond
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1055
Het cadeau voor de juf!
De juf van Tess en Jess is bijna jarig. De tweeling heeft veel zin in het feest
en is heel benieuwd. Wat gaan ze doen in de klas? Waar trakteert de juf
op? En wat zal ze allemaal krijgen? De juf zou best een hond willen, maar
die geef je natuurlijk niet zomaar. Een knuffelhond kan wel! En dus krijgt de
juf een knuffelhondje met een leren neus. Maar als het feest voorbij is,
gebeurt er iets wat niemand verwacht.
Auteur: Geesje Vogelaar-van Mourik
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,95. Artikelnummer : 1030
Het feest van groep 5
Meester Martin viert feest. Hij is al 25 jaar meester. Bram verzint voor hem
een mooi cadeau van heel groep 5. Maar met zijn eigen
verjaardagscadeau, de mooiste BMX van de wereld, gebeurt iets minder
moois. Tijdens de feestmiddag in het dorp ziet Bram vreemde dingen.
Gelukkig ziet de ijscoman het ook. Zelfs de oude meneer met de rollator
helpt mee. Zullen ze de BMX weer terugvinden?
Auteur: Gisette van Dalen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 8,95. Artikelnummer : 1042
Het geheim van Grit
Steef Stekel woont naast Suus. Samen gaan ze klussen bij oom Piet. Ze
maken een hok met een klep. Maar voor wie is het hok? Steef en Suus
helpen ook tante Riek. Zij maakt zieke dieren beter. Maar nu ligt Grit op de
tafel in de praktijk. Grit is de hond van oom Piet en tante Riek. Wat is er met
haar? Is Grit ziek? Lianne Biemond schreef een herkenbaar verhaal dat
beginnende lezers graag helemaal zelf zullen willen lezen. Het geheim van
Grit is het tweede deel van de serie Avonturen van Steef Stekel.
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Auteur: Lianne Biemond
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1054
Het geheim van groep 6
Het is helemaal niet gezellig op het schoolplein van Bram en Tijs. Waarom
doet Marco uit groep 8 zo vervelend? Na een flinke vechtpartij wordt het
ineens duidelijk: Marco heeft een probleem! Een heel vervelend probleem.
Tijs, Bram én hun klasgenoten uit groep 6 besluiten hem te helpen. Maar
niemand mag het weten. Zelfs meester Rien niet. De klas denkt na over
een plan. Bram en Tijs zijn er vast van overtuigd dat de metaaldetector van
Tijs' vader daarbij van pas komt. Zou het hen lukken om Marco hiermee te
helpen?
Auteur: Gisette van Dalen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1043
Het idee van groep 2
Groep 2 van Bram en Tijs heeft een projectweek. Bram heeft superveel zin
om naar school te gaan, want ze gaan allemaal leuke dingen doen én in de
klas ontbijten. Juf Maria doet geheimzinnig over een belangrijke gast die bij
het ontbijt aanwezig zal zijn. De klas denkt dat het de burgemeester is,
maar volgens juf Julia heeft groep 2 het mis. Zou het een idee zijn om de
burgemeester tóch uit te nodigen, vraagt Bram. Juf Julia vindt het een goed
plan. Maar ... juf Maria mag dit niet weten! Kan groep 2 een geheim
bewaren?
Auteur: Gisette van Dalen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1044
Het verdwenen veulen
Eindelijk is het zover: Summer krijgt een veulen. Als Lisa het veulentje ziet,
weet ze het zeker: dit is de mooiste pony van de hele wereld! En ik noem
hem Kito. Nu Summer geen dikke buik meer heeft, kan Lisa ook weer op
haar rijden. Maar wie is die vreemde man, die vanuit de bosjes naar haar zit
te gluren? Als Lisa langs de deur gaat om flessen te verzamelen voor een
school in Uganda, komt ze hem weer tegen ...
Auteur: Suzanne Knegt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1045
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Kleine Henry en zijn drager
De Engelse Henry Lane groeit op in het India van de negentiende eeuw.
Nog voor hij één jaar wordt, sterven zijn ouders. Henry's moeder bidt op
haar sterfbed of haar zoontje de Heere mag leren kennen. De kleine Henry
wordt opgevoed door de Indiase bediende, Boosy. Die houdt veel van
Henri, maar over de Heere Jezus vertelt hij niet. Toch wordt het gebed van
Henry's moeder verhoord.
Auteur: M.A. Mijnders-van Woerden
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 6,50. Artikelnummer : 1031
Naar de dierentuin!
Tess en Jess zijn een tweeling. Ze gaan vandaag op reis met heel de klas!
Naar de dierentuin. Bram en Koen zitten bij Tess en Jess in het groepje.
Met elkaar zien ze heel veel dieren. Vooral de aapjes zijn erg leuk. Maar
dan gebeurt er iets naars. Waar is Bram ineens gebleven?
Auteur: Geesje Vogelaar-van Mourik
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,95. Artikelnummer : 1027
Op zoek naar Rosie
Lisa wordt uitgekozen om in de feestcommissie te gaan zitten. Ze mag iets
leuks organiseren voor de verjaardag van juf Marleen. Lisa wil graag iets
met paarden doen, omdat juf Marleen vroeger ook paard reed. Maar als de
juf van dit plan hoort, rent ze ineens huilend de klas uit. Even later vertelt ze
dat ze heel bang is voor paarden en pony's, omdat ze vroeger van een
paard gevallen is. Lisa bedenkt een plannetje om juf Marleen van haar
angst af te helpen. Zou haar idee goed uitpakken?
Auteur: Suzanne Knegt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1046
Opa en oma gezocht
Voorleesverhaal van Willemijn de Weerd over Sara en Ruben en bijzondere
grootouders. Sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2016: Opa
en oma en sluit aan bij het thema van de christelijke kinderboekenmaand
2016: Vertel nog eens.
Auteur: Willemijn de Weerd
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Braille, 1 band, € 5,99. Artikelnummer : 702
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,99. Artikelnummer : 701
Pony's in nood
Lisa heeft meer zin in de voorjaarsvakantie dan ooit. Ze mag met haar
pony's Summer en Kito bij Tamara in Limburg logeren! Tamara heeft een
eigen clubhuis. Daar bespreekt ze met haar vriendinnen hoe het met hun
pony's gaat, maar ook dingen zoals: Wie is de dief die steeds spullen uit het
clubhuis steelt, en: Welke jongens zijn leuk? Lisa moet eraan wennen dat
Tamara ouder is en al in de brugklas zit. Tamara is verliefd op Seppe. Maar
Lisa vertrouwt Seppe helemaal niet. Hij doet gemeen tegen David, een
jongen met het down-syndroom.
Auteur: Suzanne Knegt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1048
Rennen voor de geit!
De juf van Tess en Jess vertelt over een dominee in Afrika. De dominee
gaat vaak bij mensen op bezoek. Dan moet hij lopen, want hij is te arm om
een fiets te kopen. De klas van Tess en Jess bedenkt een plan om de
dominee te helpen. Ze maken een kijkdoos en halen veel geld op, maar het
is niet genoeg voor een fiets. Daarom bedenkt de klas nóg een plan ... Zou
er nu wel genoeg zijn?
Auteur: Geesje Vogelaar-van Mourik
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,95. Artikelnummer : 1029
Schipbreuk
Met enige aarzeling monstert Peter Blake aan op de Dolphin. Er vergaan de
laatste tijd veel Engelse schepen in Het Kanaal. Wat Peter niet weet, is dat
de vermogende reder Penrose zonder gewetensbezwaren gammele en
overbelaste schepen de zee opstuurt. Ze móéten wel met man en muis
vergaan, en dat is precies zijn bedoeling. De verzekering betaalt hem er
prachtige bedragen voor uit.
Auteur: Hesba Stretton
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1058
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Spreekbeurt in het gips
Lisa zit sinds een paar weken op rijles bij manege de Hoefslag. Daar
ontdekt ze dat Max een spreekbeurt over pony's gaat houden. Ook haar
hartsvriendin Merel, die in de groep 6 zit, mag een spreekbeurt houden.
Lisa wil ook graag een spreekbeurt houden, over haar pony Summer. Maar
dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt! Als Merel Lisa en Summer op de foto
wil zetten voor Lisa's spreekbeurt, gaat er iets goed mis. Toch bedenkt Lisa
een superleuk plan, zodat haar spreekbeurt door kan gaan: met de hele
klas naar Summer.
Auteur: Suzanne Knegt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1049
Vechten in Veenendaal
Jan Kok vindt de Nederlandse soldaten die in hun huis over de vloer komen
wel leuk. Maar als de oorlog uitbreekt, wordt het ernst. Veenendaal ligt in de
frontlinie en er gebeuren ernstige dingen, al op de eerste oorlogsdag.
Iedereen wordt in overvolle, vieze schepen geëvacueerd. Als Jan en zijn
familie terug zijn in Veenendaal kloppen er steeds weer mensen bij de
pastorie aan: om radio's in de kerk te verbergen, of een Joods jongetje. En
wat heeft Evert Vervat, een Nederlandse SS'er, nu met Jan Kok te maken?
Auteur: Jan Vermeulen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 11,95. Artikelnummer : 1095
Volg mij
Je kunt - als je er open voor staat - achter deze wereld de maker zien. Over
God, die ons leven gemaakt heeft, lees je in de Bijbel. Het is een van de
belangrijkste boeken ter wereld. De Bijbel is het heilige boek van de
christenen. Misschien heb je je altijd al afgevraagd waar die christenen nou
in geloven. Op een toegankelijke wijze wordt uit de doeken gedaan waar de
Bijbel over gaat. En wat mensen geloven die de Bijbel lezen. Welke
consequenties heeft geloven voor christenen in hun dagelijks leven?
Auteur: Arie de Ruiter
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 8,00. Artikelnummer : 1016
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Vreemde vogels
Jean Julio vindt dat hij op een van de mooiste plekken van Colombia woont:
vlak bij een strand waar hij kan snorkelen én dicht bij de jungle, waar hij
prachtige vogels kan spotten. Maar als hij op een dag thuiskomt uit school
en er een zwarte motor voor de deur staat, verandert zijn rustige leven
abrupt. De motorrijder valt zijn moeder lastig en daar blijft het niet bij. Wat
heeft het werk van zijn vader te maken met dit bezoek? En wat heeft hij
besproken met de bezoeker van Open Doors? Als JJ vroeg in de morgen
een bizarre ontdekking doet, neemt zijn vader een ingrijpende beslissing.
Een boek in de serie 'vervolgde kerk'.
Auteur: Lianne Biemond
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1052
Vrienden op de manege
De zomervakantie is voorbij. Lisa zit in groep 6 en ze gaat ook weer naar
rijles. Juf Maartje gaat hen leren springen! Er is ook een nieuw meisje op
les: Carolien. Carolien is dol op Lisa's pony Summer. Ze wil de pony helpen
verzorgen en ook meteen vriendin met Lisa worden. Maar wil Lisa dit
eigenlijk wel? Carolien is nogal bazig en ze kan alles wel érg goed. Als Lisa
jarig is, nodigt ze Carolien niet voor haar feestje uit. Maar dat laat Carolien
niet zomaar gebeuren...
Auteur: Suzanne Knegt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1050
Wat doe je nou, Brit?
Steef en Suus bouwen samen een doolhof. Ze zetten Brit erin. De hamster
rent door de gangen. Wat een leuk spel! Maar dan zit Brit stil ... Wat doet hij
daar? De volgende dag willen Steef en Suus weer met Brit spelen. Ze lopen
naar het hok. Maar wat is dat? Steef schrikt erg. Suus schrikt ook. Wat doe
je nou, Brit? Lianne Biemond schreef een herkenbaar verhaal dat
beginnende lezers graag helemaal zelf zullen willen lezen.
Auteur: Lianne Biemond
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1056
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Volwassenen
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis
Els Kloek werkte tien jaar met meer dan driehonderd deskundigen aan de
biografieën van 1001 beroemde, beruchte, opmerkelijke, geliefde, slechte
en invloedrijke vrouwen. Het resultaat is een monumentaal naslagwerk, dat
leest als een spannende dwarsdoorsnede van 1000 jaar Nederlandse
geschiedenis. Van blijvende waarde!
Gesproken, 10 cd's en/of streaming, € 39,50. Artikelnummer : 490
Blijf niet te lang weg
In dit boek delen drie vrouwen die betrokken zijn bij mensen met dementie
hun kennis en ervaringen. Ze bespreken mantelzorg en dementie op een
positieve en liefdevolle manier. Zo willen ze mantelzorgers, familieleden,
partners, vrienden, kerkfamilie, medewerkers in de zorg en vrijwilligers
steunen en inspireren tot liefdevolle zorg vanuit begrip voor de mens met
dementie en respect voor diens menselijke waardigheid.
Auteur: Ira Stam; Riet van Dijk
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 1004
De Christenreis - Ramshoorn
De Christenreis naar de eeuwigheid - naverteld door M.J. Ruissen John
Bunyan verhaalt in beeldspraak hoe God pelgrims leidt naar de Hemelstad.
Hij roept ze uit stad Verderf, laat hen binnengaan door de Enge Poort en
verlost hen bij het kruis van hun zondenpak. Ook redt Hij hen uit alle
gevaren en leidt hen veilig door de doodsrivier, om hen daarna op te nemen
in de hemelse heerlijkheid.
Auteur: M.J. Ruissen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 19,50. Artikelnummer : 947
De Christinnereis - Ramshoorn
John Bunyan komt in dit tweede deel van De Pelgrimsreis met een nieuwe
voorraad verhalen die goed, rijk en nuttig zijn voor jongeren en ouderen. Hij
beschrijft het vertrek van Christinne met haar vier zonen uit stad Verderf,
hun gevaarvolle reis en behouden aankomst in de Hemelstad. De auteur
heeft zich als doel gesteld middels een getrouwe vertelling het origineel
voor jong en oud toegankelijk te maken.
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Auteur: M.J. Ruissen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 19,50. Artikelnummer : 946
De Heilige Oorlog - Ramshoorn
John Bunyan gebruikt in dit boek zijn herinneringen aan het beleg van
Leicester om op indrukwekkende wijze de zielenstrijd van al Gods kinderen
te schilderen.
Auteur: M.J. Ruissen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 19,50. Artikelnummer : 945
De Joodse Jezus
Heeft u zich nooit afgevraagd waarom we naar de bergen moeten kijken of
daar onze hulp vandaan komt zoals Psalm 121 ons vertelt? Is Jezus echt
ruw tegen de Syro-Fenicische vrouw? Wat gebeurde er nu werkelijk aan het
kruis? Dit boek benadert deze en andere verhalen met een andere, een
Hebreeuwse bril op. Daardoor krijgen ze een nieuwe dimensie. Parels
komen boven en zelfs Zacheüs, de tollenaar, heeft een nieuw jasje aan.
Door te kijken naar de Hebreeuwse context laat de auteur een ander licht
schijnen op de verhalen uit de bijbel.
Auteur: Gertruud Bakker
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 16,50. Artikelnummer : 1006
De opwekking in Korea en het lijden dat volgde
William Blair (1876-1970), zendeling in Korea ten tijde van de opwekking,
beschrijft in het eerste deel van dit boek de opwekking en de
gebeurtenissen die eraan voorafgingen. Hij begint zijn verslag met de
beschrijving van de wonderlijke manier waarop het Evangelie voor het eerst
het gesloten land binnenkwam. Blairs schoonzoon Bruce Hunt (1903-1992),
die 48 jaar als zendeling in Korea werkte, schrijft het tweede deel van dit
boek. Hij laat zien hoe de opwekking gevolgd werd door zware vervolgingen
onder de overheersing van de Japanners en later de communisten.
Auteur: William Blair, Bruce Hunt
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 826
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Een zeemansvrouw - Ramshoorn
De vrouw van stuurman Hendrik Brouwer uit Vlissingen moet haar man
jarenlang missen. Eindelijk krijgt ze bericht dat het schip van haar man, 'De
Marianne', is vergaan. Wanneer na lang wachten buurman Wiebema haar
ten huwelijk vraagt, stemt ze er ermee in. Toch blijft er twijfel bij de
zeemansvrouw of haar man wel echt verdronken is. Voor de kust van
Walcheren vergaat een Noors schip. Ternauwernood worden de
opvarenden gered. Bij hen is Hendrik Brouwer die naam 'William Worbroke'
draagt. Stuurman Brouwer haast zich naar huis en treft behalve zijn vrouw
een baby in de wieg aan. Dan wordt het heel moeilijk ... Van alle boeken
van Willem Schippers is dit boek het meest geliefde en onroerendste boek.
Mede door dit boek zijn de boeken van Schippers onvergetelijk geworden.
Auteur: Willem Schippers
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 958
God bestaat echt!
Natasja Verhagen (1973) is getrouwd met Ricardo. Ze krijgt zes kinderen,
waarvan een meisje direct na de geboorte overlijdt. De oudste zoon sterft
op 12-jarige leeftijd door een hersen tumor. Vlak voor zijn overlijden zegt hij
tegen haar 'God bestaat echt'. Door deze woorden komt Natasja met haar
gezin tot geloof. 'God bestaat echt!' gaat over Natasja's leven, dat wordt
getekend door een verkeerd vaderbeeld, angst, seksueel misbruik,
afwijzing, schuldgevoelens, traumatische ervaringen en rouw. Bovenal is
het een boek over de Verlosser, die zorgde voor een omkering in het leven
van een jong gezin na het verlies van hun zoon.
Auteur: Natasja Verhagen; Corina Schipaanboord
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 997
Groeikracht
Krachtig in het leven staan samen met Jezus maar ook kunnen ontspannen
in het hier-en-nu met Hem, zodat je als een boom stevig geworteld Leeft
vanuit Zijn Liefde. Met dit boek ga je op een spannende ontdekkingsreis.
Op jouw manier en tijd mag je groeien dwars door twijfels, stress, spanning
en tegenslagen heen. De overdenkingen en oefeningen zijn vitamines voor
ziel, geest en lichaam. Hij is erbij, door het stil worden, ontvangen en
opstaan mag jij werkelijk leven.
75

Auteur: Mirjam Karssen
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 16,95. Artikelnummer : 998
Hemelkinderen
Willie Zeldenrust - ten Harkel is gelukkig getrouwd, moeder van een dochter
en in blijde verwachting van een tweede kind. Wat kan je nog meer
wensen? Maar onverwachts pakken zich aan het eind van de
zwangerschap donkere wolken samen. Een droom verandert in een
nachtmerrie. Hoewel God duidelijk laat weten betrokken te zijn bij haar
leven, schudt het op al zijn fundamenten.
Auteur: Willie Zeldenrust- ten Harkel
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 16,95. Artikelnummer : 999
Herkerken
In 'Herkerken' nemen Remmelt Meijer en Peter Wierenga de belangrijkste
uitdagingen voor de kerk van vandaag onder de loep. Aan de hand van
scherpe vragen, theologische doordenking en praktijkverhalen trekken de
auteurs lijnen naar een toekomst waarin kerken in beweging blijven en op
zoek gaan naar een bijbelse en duurzame vorm van kerk-zijn. 'Herkerken' is
een hartstochtelijk pleidooi voor de kerk als oefenplaats van de liefde. De
auteurs laten zien hoe een periode van crisis en verandering uiteindelijk
kansen biedt om als kerk de toekomst hoopvol tegemoet te treden.
Auteur: Remmelt Meijer, Peter Wierenga
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 16,99. Artikelnummer : 1059
Het hart van een Zoon
'Het hart van een zoon' is een profetische openbaring die in de tijd van nu
als een vloedgolf in de oceaan over de wereld raast en de liefde van de
Vader terugbrengt in het leven van alledag. Ontdek de liefde van de Vader
voor jou zoals Jezus die ervaarde. Zie hoe je hart de centrale plaats
inneemt in alle aspecten van je geestelijke wandel. Verwijder de
belemmeringen in je leven om de zegen van de Vader binnen te kunnen
gaan. Zie het perspectief van Gods grootse plan voor de verlossing van de
wereld. Besef dat Christen-zijn geen zware opgave is.
Auteur: James Jordan
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 17,95. Artikelnummer : 1007
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Het ongeziene vrouwelijke
In het boek 'Het ongeziene vrouwelijke' deelt Denise Jordan een profetisch
perspectief dat lang geleden in kerkgeschiedenis kwijt is geraakt. Op een
heldere en gepassioneerde wijze presenteert ze de meer complete
waarheid dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is en dat we volledig naar
zijn beeld zijn geschapen, zowel mannen als vrouwen. Ze laat zien dat de
strijd die gaande is van de vijand tegen het vrouwelijk een specifiek doel
heeft, dat is, de vernietiging van het beeld van God.
Auteur: Denise Jordan
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 1008
Hoe denken wij?
De Bijbel roept ons op om ons denken te vernieuwen. Maar wat betekent
dat en hoe doe je dat? Allereerst is het nodig om inzicht te krijgen in je
eigen manier van denken. Die is sterk beïnvloed door het Griekse denken
waarin onze westerse samenleving stevig is geworteld. In dit boek wordt het
Hebreeuwse denken uitgewerkt als het gaat om onze taal, de natuur, de
cultuur, de tijd en de feesten.
Auteur: Jacob Keegsrtra
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,00. Artikelnummer : 1009
Israël en wij
Wat voor religie hebben hedendaagse Joden eigenlijk, en hoe verhoudt die
zich tot het christendom? Wat weten christenen eigenlijk over de
geschiedenis van het jodendom over de laatste negentien eeuwen? Wat
moeten we denken van de staat Israël, en hoe verhoudt die staat zich tot
zijn buren? Wat zegt de Bijbel over de toekomst van Israël? Dit boek is een
bundel van dertig columns van Willem Ouweneel, gepubliceerd tussen eind
2016 en begin 2020.
Auteur: Willem Ouweneel
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 1000
Israël in het hart van de kerk
De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laat verrassend nieuw
licht schijnen op bekende teksten uit het Nieuwe Testament. De verhouding
tussen Jezus, Israël en de Kerk komt er zo ineens anders uit te zien.
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Eeuwenlang was Jezus degene die christendom en jodendom diep
verdeelde. Kinzer komt op basis van zijn nauwkeurige nieuwe lezing van
het Nieuwe Testament tot een andere conclusie: Jezus is degene die Kerk
en Israël verbindt. Hij is tegelijk de Messias Koning van Israël en het Hoofd
van zijn Lichaam, de Gemeente. Kinzer toont overtuigend aan dat het
Nieuwe Testament een blijvende verbondenheid van Jezus met zijn volk
Israël leert.
Auteur: Mark S. Kinzer
Gesproken, € 16,50. Artikelnummer : 1010
Kerk vol kracht
'Kerk vol kracht' neemt je mee in het verhaal van Jozua - een man met
karakter en goddelijke kracht. In zijn geschiedenis ontdekken we zeven
krachtige lessen voor de kerk van nu, waaronder: • Alles begint in Gods
aanwezigheid • Gehoorzaamheid kent geen grens • Hemels perspectief
ontwikkelen • Geschiedenis met God opbouwen Het boek sluit af met een
hoopvolle vooruitblik op de kerk van de toekomst: het beste komt nog! Als
je wilt leven onder een open hemel, dan is dit boek een aanrader.
Auteur: Ardjan de Boo
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,00. Artikelnummer : 1001
Kom er eens uit
Kom er eens uit! Het waren deze woorden die ervoor zorgden dat Wilma
een keuze maakte die haar leven zou veranderen. 'Bert liet me kiezen:
doorleven in de angst en schemer waarin ik gevangen zat of ervoor gaan
om te veranderen. Ik koos met mijn hart om eruit te komen en stond
daarmee voor een grote uitdaging.'
Auteur: Bert Reinds; Wilma Duitman
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 16,95. Artikelnummer : 1002
Laat er licht zijn
Een van de beroemdste Bijbelteksten spreekt over een 'dal van diepe
duisternis'. Het leven van christenen bestaat immers niet alleen uit zonnige
dagen. We maken ook donkere periodes mee; momenten van
terneergeslagenheid of somberheid. Laat er licht zijn geeft ruimte aan die
gedachten en gevoelens. De schrijfster reikt lichtpuntjes aan in de vorm van
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korte overdenkingen vanuit Gods Woord en is ook kwetsbaar over haar
eigen ervaringen met de gebrokenheid van het leven.
Auteur: Marijke Gootjes
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 15,95. Artikelnummer : 996
Leef in Christus
In 'Leef in Christus' legt de bekende bijbelleraar en voorganger Charles W.
Price uit dat het christelijke leven geen techniek of een levensstijl is, maar
dat het uitsluitend gaat om een relatie met Jezus Christus. Price gebruikt
verschillende voorbeelden uit het Oude Testament om ons te laten zien dat
het Gods aanwezigheid, Zijn wetten en Zijn dagelijkse voorzienigheid zijn
die ons voldoening geven in het hectische tempo van het moderne leven.
Dit boek is een inspirerende uitdaging voor iedereen die geestelijk
ontmoedigd is.
Auteur: Charles W. Price
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 13,50. Artikelnummer : 1011
Leef Koninklijk
Leef koninklijk is een uitdagend boek dat je meeneemt op een koninklijk
avontuur. Je zult ontdekken dat je geboren bent met een missie die veel
groter is dan jij je kunt voorstellen. Letterlijk vanaf de eerste tot de laatste
bladzijde van de Bijbel ben je bestemd om te regeren.
Auteur: Martin Koornstra
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,00. Artikelnummer : 1035
Leven wij in de dagen van Noach?
Na een bezoek aan de replica van de ark van Noach vraagt Dick
Langhenkel zich af of dit immense bouwwerk alleen een toeristische
attractie is, een mooie herinnering aan oude Bijbelse tijden, of dat het
misschien een vingerwijzing van God is met een diepere bedoeling. Die
vraag vormt het startsein voor een persoonlijke zoektocht.
Auteur: Ds. Dick Langhenkel
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 1012
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Like ME
Liken, delen, retweeten, taggen en posten is een vast onderdeel in ons
leven geworden. Maar wat als iemand niet je 'liket', of iemand anders meer
likes heeft dan jij? Je raakt teleurgesteld, gedeprimeerd. Je hebt immers
minder 'vrienden'. Wat is de impact van sociale media op jouw persoonlijke
leven. Hoe kunnen we Jezus volgen in een Selfie cultuur?
Auteur: Nicolas van Amerom
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,95. Artikelnummer : 1013
Oog in oog
Oog in oog is een monoloog van God. Het is bedoeld voor iedereen die
graag een intense relatie met God wil, maar dat niet kent of ervaart. 'Ik
maakte de wereld om het te vullen met Mijn liefde. Zoals jij geliefd wil
worden, wil Ik ook geliefd worden, door jou. Daarom gaf Ik Adam, en in hem
álle mensen op de wereld, vrije wil. Want alleen als je vrij bent om voor Mij
te kiezen of tegen Mij, ben je werkelijk vrij'
Auteur: Annemarie Geersing
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 18,95. Artikelnummer : 1014
Rivier in je hart
Toen Ingrid Wilts voor het eerst naar Oeganda ging om te helpen in dit door
oorlog en armoede getroffen land, raakte ze bewogen door de nood die ze
zag. Ze zette zich helemaal in om het leven van straatkinderen te
verbeteren. De problemen die ze tegenkwam werden zo hevig, dat ze
uiteindelijk niets meer te geven had. Pas toen ze ontdekte dat God haar
Vader is en ze leerde Zijn liefde in haar hart binnen te laten, veranderde
alles. Overal en in elke situatie - of jouw plek nu in Afrika is of ergens
anders op deze wereld -wil God die rivier van Zijn liefde laten stromen. Een
rivier machtiger dan de Nijl en sterker dan al het kwaad.
Auteur: Ingrid WIlts
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,50. Artikelnummer : 1005
Stilte in de storm
Er kunnen allerlei stormen woeden in je leven, maar in het oog van de
orkaan is rust. Of het nu gaat om burn-out of een geloofscrisis, het verlies
van een dierbare of rouw rondom scheiding of ziekte; met Jezus kun je zelfs
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midden in de storm vrede ervaren. Maar hoe doe je dat? De Bijbelse
principes in dit boek geven houvast en bieden een stevig fundament. De
schrijfster neemt je mee in korte overdenkingen over thema's als zingen in
de storm, troost in de storm en God aanroepen in de storm, en moedigt je
aan om niet op te geven.
Auteur: Marijke Gootjes
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 12,50. Artikelnummer : 1015
Wat doen we met ons geloof?
De brief van Jakobus is een van de algemene zendingsbrieven in het
Nieuwe Testament. Jakobus richt zich tot christenen van Joodse oorsprong
die de leer wel kennen, maar hulp in het alledaagse leven nodig hebben.
Het Bijbelboek is overwegend praktisch georiënteerd ('Geloof zonder
werken is dood') en bevat een aantal sociaal-ethische voorschriften en
aanwijzingen. Een mooie aanleiding voor Kees Goedhart om er twaalf
studies over te schrijven onder de titel 'Wat doen we met ons geloof?'
Auteur: Kees Goedhart
Gesproken, 1 cd, € 13,50. Artikelnummer : 1017
Wees niet bang
Aan de hand van verhalen uit de Bijbel over het thema angst en psychisch
lijden wil Leo Heuvelman je bemoedigen en inspireren. Hij heeft zelf vijf jaar
lang te maken gehad met een ingrijpende angst- en paniekstoornis
waardoor het zijn verlangen is dat jij door dit boek ontdekt: ''Gods trouw is
groter dan jouw angst''. Jij mag er zijn, je bent niet alleen. De auteur geeft je
een waardevol inzicht in een persoonlijk proces, gespiegeld aan Bijbelse
geschiedenissen.
Auteur: Leo Heuvelman
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 16,95. Artikelnummer : 1003
Zendeling onder de papoea's - Ramshoorn
Door: Lieneke Benschop en M.J. Ruissen Deze levensbeschrijving kwam
tot stand in nauwe samenwerking met mw. M. Kuijt-Bos. Het verhaal geeft
aan onze jeugd een goed beeld van het eerste zendingswerk van de
Gereformeerde Gemeenten. Ook ouderen zullen dit verhaal, dat nieuwe
feiten bevat, graag lezen.
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Auteur: Lieneke Benschop
Gesproken, 1 cd, € 14,95. Artikelnummer : 936
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CHRISTELIJKE FEESTDAGEN
Advent en Kerst
Als een ster is Hij verschenen - voor advent en kerst
André F. Troost biedt een bundeling van recent geschreven teksten voor de
tijd van advent en kerst, voor jong en oud. Korte en iets langere verhalen,
afgewisseld door nieuwe en eerder ontstane liedteksten, die ook uitstekend
als gedicht kunnen worden (voor)gelezen. Vooral in de poëtische bijdragen
licht de ster van de geboren Verlosser steeds weer op.
Auteur: André F. Troost
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 12,99. Artikelnummer : 825
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 12,99. Artikelnummer : 820
Dansen in de sneeuw (voor advent en kerst)
'Dansen in de sneeuw' is een bundel met fonkelnieuwe kerstverhalen. De
korte verhalen van onder andere Josha Zwaan, Joke Verweerd en Vonne
van der Meer zijn licht en vrolijk, spannend en gezellig, met sneeuw en kou.
Een ideaal cadeau voor als de dagen korter worden. Verhalen ook om voor
te lezen tijdens een kerstviering. De auteurs staan samen garant voor
kwaliteit en afwisseling. Met medewerking van Frans Willem Verbaas, Arie
Kok, Elly Zuiderveld, Hay van den Munckhof, Vonne van der Meer, Lody
van de Kamp, Joke Verweerd, Anne Büdgen, Eline de Boo, Nine de Vries,
Iris Boter, Jacobine van den Hoek, Josha Zwaan, Ria Borkent, Renze
Borkent, Marie van Beijnum en Désanne van Brederode.
Auteur: Vonne van der Meer, Joke Verweerd en Josha Zwaan
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 17,99. Artikelnummer : 849
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 17,99. Artikelnummer : 848
Die Ene kaars - en andere verhalen voor advent en kerst
Kerst. Gods licht straalt in de duisternis. De echte betekenis van dit heilsfeit
dringt niet zomaar tot mensen door. Daarvan getuigen de kerstverhalen in
deze bundel. Maar wat is het hoopvol om te lezen dat dit licht zoveel kracht
geeft. Deze bundel bevat 11 korte verhalen voor advent en kerst. Waarvan
3 speciaal voor kinderen. De verhalen zijn geschikt om voor te lezen in het
gezin, de kerk en op de vereniging. Aan deze bundel werkten mee: Janny
den Besten, Maarten Brand, Marjanne Hendriksen ea.
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Auteur: diverse auteurs
Braille, 2 ringmappen A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 1071
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1060
In een ander licht
In deze adventskalender staan bijbelgedeelten uit de Openbaringen van
Johannes en op de adventszondagen een lezing uit het evangelie naar
Lucas. Voor iedere dag is er een vraag om over na te denken, afgewisseld
met een gedicht, lied of quote. Zo komt u iedere dag een stapje dichterbij
het kerstfeest, feest van het licht dat ons leven ook echt in een ander licht
zet.
Gesproken, 1 cd en/of 1 Webbox, € 1,00. Artikelnummer : 1083
Kerstuitgave CBB
Onze jaarlijkse (gratis) kerstuitgave speciaal samengesteld voor onze
lezers. Met kerstliederen en -samenzang, een kerstverhaal, een meditatie
en een introductie door de directeur van de CBB. De uitgave is te
beluisteren via een daisyspeler en een gewone cd-speler en via streaming.
Verschijnt 1 keer per jaar.
Gesproken, 60 minuten 1 CD en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 461
Kerstverhalen
Max Lucado weet als geen ander het wonder van Kerst te belichten. Dit
boek bevat kerstverhalen. Ze helpen de lezer om te beseffen waar Kerst in
wezen over gaat en stil te staan bij de betekenis van de komst van Christus
naar deze wereld.
Auteur: Max Lucado
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 13,99. Artikelnummer : 748
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 13,99. Artikelnummer : 750
Komt, laten wij aanbidden (voor advent en kerst)
49 overdenkingen voor advent en kerst van C.H. Spurgeon. Op een heldere
manier laat Spurgeon bijbels licht schijnen op de boodschap van advent en
kerst. Indringend en verrassend laat hij steeds de schatten van het
Evangelie zien.
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Auteur: C.H. Spurgeon
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 13,90. Artikelnummer : 618
Lichtjes in je ogen
Bij de kersttijd horen verhalen. Verhalen die toegankelijk zijn, maar tegelijk
diepzinnig. Verhalen die stilstaan bij alles wat Kerst naar boven brengt:
warmte, gezelligheid, verzoening, goede daden en bezinning. Verhalen
over een vrouw in Auschwitz die haar leven geeft voor een ander en over
een eenzame, oude man voor wie het leven weer zin krijgt door de
liefdevolle belangstelling van de thuishulp. In deze bundel staan zestien
kerstverhalen die stuk voor stuk geschikt zijn voor zowel persoonlijk gebruik
als gebruik in een kerstviering. De een vol ontroering, de ander vol
spanning. De een dicht bij het oorspronkelijke kerstverhaal, de ander met
eigentijdse invulling van de kerstgedachte. Maar allemaal laten ze zien
waar Kerst om draait: genade.
Auteur: Els Florijn, Lody van de Kamp, Iris Boter e.a.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,99. Artikelnummer : 1062
Lof vol Liefde
Jacomien van Urk schrijft overdenkingen voor het online platform Zij Lacht.
Ze laat graag met woorden zien hoe prachtig het wonder van genade is.
Advent is een bijzondere tijd waarin we bewust uitzien naar de viering en
geboorte van Jezus. Met zijn komst op aarde kwam er voor ons redding en
eeuwig leven. Dit leesplan helpt jou om je deze dagen bewust te verheugen
op de toekomst van liefde. Aan de hand van 11 lofliederen ga je door de
Bijbel heen - liederen waarin gelovigen vol verwachting lof aan de Messias
brengen. Zo bekijk je het kerstverhaal door de ogen van onder anderen
Hannah, Jesaja en Maria. Lof vol liefde neemt je mee in hun aanbidding
door gebed, overdenkingen, en doe opdrachten. Ga op zoek naar het
wonder van Gods liefde, om jouw eigen lof vol liefde uit te zingen.
Auteur: Jacomien van Urk
Braille, 1 band, € 9,95. Artikelnummer : 966
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 968
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Morgen komt de Messias (voor advent en kerst)
Gedichten en verhalen voor advent en kerst. Geschreven door: André F.
Troost. 'Morgen komt de Messias' is een verzameling verhalen, gedichten
en meditatieve teksten voor advent en kerst. Troost brengt ons in de warme
sfeer van advent en kerst en weet de lezer te raken met ernst én humor.
Het is geschikt voor persoonlijk gebruik en voor vieringen in de advents- en
kerstperiode.
Auteur: André Troost
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 5,99. Artikelnummer : 774
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,99. Artikelnummer : 775
Morgenrood. Nieuwe verhalen voor advent en Kerst.
Licht in het duister. Dat is de hoopvolle boodschap van Kerst. Maar zien we
dat ook werkelijk om ons heen? Uit de kerstverhalen in deze bundel blijkt
dat het duister vaak de overhand lijkt te hebben op het licht. Maar dat is
uiteindelijk toch een verkeerde gedachte. Want de woorden van dat
kerstlied worden altijd waarheid: 'Daar is uit 's werelds duist're wolken een
Licht der lichten opgegaan (...). De nacht der zonde zal verdwijnen, genade
spreidt haar morgenrood!' Deze verzamelbundel bevat verhalen voor
volwassenen en kinderen. Ze zijn geschreven door Janny den Besten,
Maarten Brand, Arna van Deelen, Marjanne Hendriksen, Eeuwoud
Koolmees, Diny van Leeuwen, Hanneke Mostert, Mirjam Schippers, Nelleke
Wander en Marijke Zeeuw. Uitgeverij: De Banier.
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 812
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 811
Rond de kribbe (voor advent en kerst)
Dagboek voor de adventsweken. Serie Bijbelse vrouwen ontmoeten dl.1.
Geschreven door: A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree. Vrouwen nemen bij
de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat
daar licht op vallen. In dit eerste deel ontmoet je vrouwen rond de kribbe.
Voor elke dag in de adventsweken geeft dit boekje een overdenking naar
aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. Rachab en
Ruth uit het Oude Testament, maar ook Elizabet en Anna uit het Nieuwe
Testament waren in zekere zin net als Maria moeder van de Heere Jezus.
Vanuit deze vrouwen worden lijnen getrokken naar deze tijd. De Kerk als
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bruid van Christus wordt geroepen om een vruchtbare vrouw te zijn, die
geestelijke kinderen baart.
Auteur: A.M.P.C van Hartingsveldt- Moree
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 11,95. Artikelnummer : 747
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 11,95. Artikelnummer : 746
Pasen
40dagentijd en Pasen
Op deze cd staan enkele Bijbelteksten, gedichten en een meditatie die in
het teken staan van de 40dagentijd en Pasen. De teksten worden omlijst
door muzikale fragmenten.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,00. Artikelnummer : 629
Belaân met smart en hoon
In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen uit de nagelaten geschriften van
dr. Maarten Luther die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven
lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en
sterven van Christus. Luther heeft daarover een schat aan evenwichtig,
Bijbels onderwijs nagelaten! De overdenkingen zijn samengesteld door J.
Kranendonk-Gijssen.
Auteur: Maarten Luther
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 850
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 851
Dragende Zijn kruis
Door: dr. H.F. Kohlbrugge. Deze uitgave bevat overdenkingen die een
mogelijkheid bieden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een
moment stil te staan bij Christus' bitter lijden en sterven. Christus droeg Zijn
kruis, maar het was niet Zijn eigen kruis. Het was ons kruis! Wíj zijn het
waard om de vloek, de eeuwige schande en de eeuwige smaad te moeten
dragen. En toch was het Zijn kruis. Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde
behaagd. De overdenkingen zijn samengesteld door J.
Kranendonk-Gijssen.
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 801
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 802
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Drie grote Joodse feesten
De christelijke feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten. In
dit boek trekt de auteur lijnen van Pesach naar Pasen, van het Wekenfeest
naar Pinksteren en van Soekot naar het Loofhuttenfeest. Het boek gaat in
op de geschiedenis, de invulling en de vervulling van de wetten in Christus.
Auteur: ds. W. Silfhout
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 11,99. Artikelnummer : 986
Eeuwig roemen in het kruis - Pasen
In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om
tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het
bitter lijden en sterven van Christus. Isaäc da Costa, een Jood die zich in
1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in zijn Bijbellezingen een
originele Bijbeluitleg nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen
samengesteld. Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun
zonden. Daartoe was Zijn leven op aarde niet genoeg. Hij moest ook lijden,
sterven, weer opstaan en ten hemel varen. Onze zonden konden niet van
ons weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods gerechtigheid.
Christus moest onze zonden voor Zijn rekening nemen, en dat deed Hij! Uit
gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde tot de
laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader. Christus is de Borg
geworden van het eeuwige verbond der genade. 'Waarlijk, Hij heeft onze
krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen.'
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
Auteur: Isaac da Costa
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 972
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 1108
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 973
Elia
Na een eerder verschenen boek over de profeet Elisa, is nu een nieuwe
prekenbundel verschenen over de profeet Elia, getiteld: Elia. Het boek telt
meer dan 200 bladzijden en bevat 12 volledige preken. Elía was een mens
van gelijke bewegingen als wij (Jak. 5:17a). Toch was hij ook geroepen als
een profeet des Heeren. In zijn leven bleek hij bovenal een leerling van de
grootste Profeet, Christus Jezus. Daardoor was Elía een leraar onder het
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volk van Israël, die een eerlijke boodschap mocht neerleggen in een
geestelijk duistere tijd en vooral mocht spreken vanuit de bevinding van zijn
hart.
Auteur: ds. P. Melis
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 14,00. Artikelnummer : 1057
Hemelvaart en Pinksteren
Op deze cd staan enkele gedichten, Bijbelteksten, een verhaal en een
meditatie die in het teken staan van Hemelvaart en Pinksteren. Speciaal
voor deze cd heeft prof. dr. A. Baars uit Woudenberg de meditatie zelf
ingelezen. De cd is te beluisteren via een Daisyspeler en een gewone
cd-speler.
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,00. Artikelnummer : 492
Houd U niet ver van mij
Veertigdagentijd met Psalm 22. Geschreven door Roelof Vellinga.
Braille, 1 band, € 5,00. Artikelnummer : 418
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 5,00. Artikelnummer : 415
Kijken en luisteren naar Jezus
Auteurs: Jos Douma, Zr. Nadia Kroon e.a Bijbellezen met je hart. Zo kun je
lectio divina omschrijven. Met heel je hart luisteren naar wat de Heer wil
zeggen. En ook: naar Jezus kijken om zijn ogen liefdevol op jou gericht te
zien. 'Kijken en luisteren naar Jezus' bevat veertig lectio divina oefeningen.
Deze zijn geschreven door diverse auteurs, zoals predikant Jos Douma, zr.
Nadia Kroon, die kerkelijk werker in de Protestantse Kerk is én ingetreden
in een klooster, predikant Robbert-Jan Perk en broeder Columba, een van
de jongste monniken in ons land. Veertig keer klinkt de stem van Jezus om
jou aan te spreken en aan te raken. Veertig keer ontdek je dat Jezus jou
ziet en kent en je de weg wijst. Dit boek is niet alleen te gebruiken in de
veertigdagentijd, maar het hele jaar door.
Auteur: Jos Douma, Nadia Kroon
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 17,90. Artikelnummer : 860
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 17,90. Artikelnummer : 859

89

Niet van brood alleen - Leesplan rondom Pasen
Leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap: Niet van brood alleen.
Ervaar de rijkdom van Lectio Divina Bij Lectio Divina staat het beleven van
een tekst centraal. Je neemt de tijd om alle facetten van de tekst tot je door
te laten dringen. Zo komt het paasverhaal op een nieuwe manier dicht bij.
Over het leesplan De bijbelteksten in het leesplan zijn gekozen rond een
uitspraak van Jezus in de woestijn, die teruggaat op de woestijnervaring
van het volk Israël: 'De mens leeft niet van brood alleen'. Naast een
dagelijkse bijbeltekst, is er iedere zondag een bijbeltekst en een
overdenking. Deze overdenking is opgebouwd volgens de methode van de
Lectio Divina.
Braille, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 964
Grootletter, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 965
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 963
Om zondaars te bevrijden
Door John Flavel. In dit boek vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen
worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te
staan bij het lijden en sterven van Christus. John Flavel (1627-1691) was
een Engelse puriteinse predikant. Hij was een geliefde en productieve
auteur. John Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn dagen en was
een zeer begaafd spreker. Daarnaast publiceerde hij enkele omvangrijk
boeken. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld door J.
Kranendonk-Gijssen.
Auteur: John Flavel
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 1101
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 1092
Op weg naar Golgotha (Pasen)
door C.H. Spurgeon. De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van
de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven
lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij 'het Lam Gods, Dat de
zonde der wereld wegneemt'. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
Auteur: Charles Haddon Spurgeon
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 723
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 722
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Op weg naar Pasen
Geschreven door Jos Douma. Jezus ontdekken in de 40 dagentijd.
Braille, 2 banden, € 10,25. Artikelnummer : 414
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 10,25. Artikelnummer : 413
Petrus: Alles komt goed?!
Deze veertigdagentijdkalender van de PKN bevat korte overdenkingen bij
Bijbelgedeelten, gebeden en inspiratie en daarnaast verhalen en tips rond
de zeven werken van barmhartigheid vanuit Kerk in Actie.
Auteur: Hester Smits en andere
Braille, 2 banden, € 0,00. Artikelnummer : 1097
Grootletter, 1 band, € 0,00. Artikelnummer : 1098
Digitaal Tekst, 1 word-document, € 0,00. Artikelnummer : 1099
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 0,00. Artikelnummer : 1096
't Is al voor mij geschied
Door Johannes Calvijn. De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van
de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven
lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij deze Man van smarten.
Laat mij toch nooit vergeten, die kroon, dat kleed, dat riet! Dit trooste mijn
geweten: 't Is al voor mij geschied! Samengesteld door J.
Kranendonk-Gijssen, uitgegeven De Banier.
Auteur: Johannes Calvijn
Braille, 1 ringmap A4 blauw, € 9,95. Artikelnummer : 757
Gesproken, 1 cd en/of streaming, € 9,95. Artikelnummer : 756
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KAARTEN
Bedankt
Bloem roze
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: bedankt. Met
voelbare afbeelding van een bloem.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 869
Beterschap
Appel
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Beterschap! Met
full color voelbare afbeelding van een appel.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 899
Beterschaap
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Beterschaap.
Met full color voelbare afbeelding van een schaap.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 898
Pleister
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: knap maar snel
weer op! Met voelbare afbeelding van een pleister.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 870
Christelijk
De Vreugde van de Heere is je kracht
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: De Vreugde van
de Heere is je kracht. Met voelbare afbeeldingen van bloemen.
Braille, € 3,95. Artikelnummer : 985
Geloof Hoop Liefde
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Geloof Hoop
Liefde. Met voelbare afbeeldingen van een kruis, anker en hart.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 872
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Jesaja 43-2
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. in braille de tekst: Moet je door het
water gaan, Ik ben bij je. Met voelbare afbeelding van golven.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 873
Psalm 28-7
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Sterkte. De
Heere is mijn Sterkte en mijn Schild. Psalm 28:7. Met voelbare afbeelding
van een roos.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 874
Psalm 31-25
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Wees sterk en
houd moed. Met full color voelbare afbeelding van een bloem.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 900
Psalm 46-2
Wenskaart met braille. In braille de tekst: God is ons een toevlucht en
sterkte. Psalm 46:2.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 875
Compliment
Fan-TAS-tisch
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Jij bent
fanTAStisch! Met voelbare afbeelding van een tas.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 890
Het zonnetje in huis
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Het zonnetje in
huis. Met een full color voelbare afbeelding van een zonnetje.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 901
Peerfect
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Jij bent peerfect!
Met een full color voelbare afbeelding van een peer.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 902
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Condoleance
Gevallen blad
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Met oprechte
deelneming. Met voelbare afbeelding van gevallen blad.
Braille, € 3,95. Artikelnummer : 892
Hartje
Voelbare kaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Heel veel sterkte. Met
voelbare afbeelding van een hartje.
Braille, € 3,95. Artikelnummer : 893
Paardenbloem
Voelbare kaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Gecondoleerd. Met
een voelbare afbeelding van een paardenbloem.
Braille, € 3,95. Artikelnummer : 894
Geboorte
Voetjes
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Hoera, een
baby! Het reliëf is een voelbaar voetje.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 868
Geslaagd
Geslaagd
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Geslaagd! Met
voelbare afbeelding van een academische pet.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 876
Gratis
Big hug
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Big hug. Met
een voelbare afbeelding van een varkentje. 1 Gratis kaart per persoon. Wilt
u meer kaarten bestellen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen
naar klantenservice@cbb.nl.
Braille, 1 losbladig, € 0,00. Artikelnummer : 877
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BIJzonder
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Jij bent
BIJzonder. Met een voelbare afbeelding van een bij. 1 Gratis kaart per
persoon. Wilt u meer kaarten bestellen? Neem dan contact op door een
e-mail te sturen naar klantenservice@cbb.nl.
Braille, 1 losbladig, € 0,00. Artikelnummer : 878
God zorgt voor jou
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: God zorgt voor
jou. Met een voelbare afbeelding van een vogel. 1 Gratis kaart per persoon.
Wilt u meer kaarten bestellen? Neem dan contact op door een e-mail te
sturen naar klantenservice@cbb.nl.
Braille, 1 losbladig, € 0,00. Artikelnummer : 879
Oost west, thuis best
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: oost west, thuis
best. Met voelbare afbeelding van een huis. 1 Gratis kaart per persoon. Wilt
u meer kaarten bestellen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen
naar klantenservice@cbb.nl.
Braille, 1 losbladig, € 0,00. Artikelnummer : 880
Kerst
2022 (wit)
Voelbare kerstkaart met in braille de tekst Gelukkig Nieuwjaar en de cijfers
2022 in reliëf tegen een witte achtergrond.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1084
bal (wit)
Voelbare kerstkaart met braille en een kerstbal in reliëf tegen een witte
achtergrond.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 836
Duif
Voelbare kerstkaart met braille en een duif in reliëf tegen een rode
achtergrond.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 838
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Hert
Voelbare kerstkaart met braille en een hert in reliëf tegen een blauwe
achtergrond.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 834
Immanuël
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Immanuël, God
met ons. Met een voelbare afbeelding van een kerstboom gemaakt van
sterren.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 953
Joy to the world
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Joy to the world.
Met een voelbare afbeelding van een winterlandschap met kerstbomen.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 952
Kaarsen
Voelbare kerstkaart met braille en kaarsen in reliëf tegen een rode
achtergrond.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 837
Kerstboom (wit)
Voelbare kerstkaart met braille en een kerstboom in reliëf tegen een witte
achtergrond.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 842
Lucas 2:11
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Vandaag is jullie
Redder geboren Hij is de Messias de Heer. Lucas 2:11. Met voelbare
afbeelding van een ster.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 954
Matteüs 12:21
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Zijn naam Hoop
voor de wereld. Mat. 12:21. Met voelbare afbeelding van een ster.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 955
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Set van vier kaarten
Vier voelbare kerstkaarten met braille en reliëf voor een speciale setprijs.
De set bevat kaarten met een sneeuwpop, met een candycane, met een
kerstboom en met een gingerbread man. In braille de tekst: Fijne
feestdagen of fijne kerst.
Braille, € 12,00. Artikelnummer : 951
Sneeuwvlok
Voelbare kerstkaart met braille en een sneeuwvlok in reliëf tegen een
blauwe achtergrond.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 835
Tulp
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: beterschap. Met
voelbare afbeelding van een tulp.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 871
Voelbare wenskaart sneeuwman
Voelbare kaart met een sneeuwman in reliëf en met braille. Met de tekst
Fijne feestdagen.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1089
Vormkaart kerstbal blauw
Voelbare kaart in de vorm van een kerstbal met braille en reliëf. Kleur
blauw. Met de tekst Fijne feestdagen.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1086
Vormkaart kerstbal goud
Voelbare kaart in de vorm van een kerstbal met braille en reliëf. Kleur goud.
Met de tekst Fijne feestdagen.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1091
Vormkaart kerstbal met lint
Voelbare kerstkaart met braille en een kerstbal met lint in reliëf.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 841
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Vormkaart kerstbal rood
Voelbare kaart in de vorm van een kerstbal met braille en reliëf. Kleur rood.
Met de tekst Fijne feestdagen.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1087
Vormkaart kerstbal zilver
Voelbare kaart in de vorm van een kerstbal met braille en reliëf. Kleur zilver.
Met de tekst Fijne feestdagen.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1088
Vormkaart kerstboom met lint
Voelbare kerstkaart in de vorm van een kerstboom met reliëf en voorzien
van een lint. De tekst in braille: Fijne Feestdagen.
Braille, 1 losbladig, € 5,95. Artikelnummer : 840
Moederdag
Allerliefste Moeder
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Voor de
allerliefste moeder. Met voelbare afbeeldingen van hartjes.
Braille, € 3,95. Artikelnummer : 891
Fijne moederdag
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Fijne
moederdag. Met voelbare afbeeldingen van bloemen.
Braille, € 3,95. Artikelnummer : 895
Liefste Mama
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: de liefste mama
dat ben jij! Met voelbare afbeeldingen van hartjes.
Braille, € 3,95. Artikelnummer : 896
Motivatie
Klavertje
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Veel geluk! Met
een voelbare afbeelding van een klavertje-vier.
Braille, € 3,95. Artikelnummer : 897
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Nieuwe woning
Huisje, boompje, beestje
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Huisje,
Boompje, Beestje. Met voelbare afbeeldingen van huisje, boompje en
beestje.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 881
Pasen
Happy Easter
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Happy Easter.
Met full color voelbare afbeelding van een tulp en een molen.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1103
Het is volbracht
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Het is volbracht.
Met full color voelbare afbeelding van drie kruizen op Golgotha.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 974
Hij is opgestaan
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Hij is opgestaan.
Met full color voelbare afbeelding van drie kruizen op Golgotha.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 975
Hij Leeft
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Hij leeft (Matt.
28:5-6). Met full color voelbare afbeelding van drie kruizen op Golgotha.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 976
Mand met paaseieren
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Fijne
Paasdagen. Met full color voelbare afbeelding van een mand vol
paaseieren.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1105
Paashaas en paasei
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Vrolijk Pasen.
Met full color voelbare afbeelding van een paashaas en een paasei.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 1104
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Sterkte
Ik denk aan je
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. Met in braille de tekst: Ik denk aan
je! Met voelbare afbeelding van een denkwolkje.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 903
Opkikker (oranje)
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Een opkikker
voor jou. Met full color voelbare afbeelding van een kikker.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 904
Opkikker (wit)
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Een
op-kikkertje. Met een voelbare afbeelding van een kikker.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 882
Veel sterkte hartje
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Heel veel
sterkte! Met full color voelbare afbeelding van een hartje.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 905
Trouwen
Man en Vrouw
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Gefeliciteerd!
man & vrouw. Met voelbare afbeeldingen van man, vrouw en hartje.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 884
Vaderdag
Bril, snor, stropdas
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: fijne vaderdag!
Met voelbare afbeeldingen van een bril, een snor en een stropdas.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 914
Held
Voelbare kaart met braille en reliëf. In braille de tekst: papa is mijn held! Met
een voelbare afbeelding van een tekstballon in pop-art stijl.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 915
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Nummer 1
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: jij bent mijn
nummer 1! Met een voelbare afbeelding van een medaille van nummer 1.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 916
Superblij
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: super blij met
een papa als jij! Met een voelbare afbeelding van een rond gezichtje met
een snor.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 917
Vis
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: fijne vaderdag!
Met een voelbare afbeelding van een vis en luchtbellen.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 918
Zit wel snor
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Lieve papa, met
jou zit het wel snor! Met een voelbare afbeelding van een snor.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 919
Verjaardag
Dol-fijne verjaardag
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Een dol-fijne
verjaardag. Met een voelbare afbeelding van een dolfijn.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 885
Sorry te laat
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Sorry te laat...
Met voelbare afbeelding van een wekker.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 887
Taart
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Hartelijk
gefeliciteerd. Met full color voelbare afbeelding van een taart met kaarsjes.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 906
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Zomaar
Bere-goede dag
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Een bere-goede
dag! Met voelbare afbeelding van een beertje.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 888
Haai
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst:
Haaaaaaaaaaaaai. Met een voelbare afbeelding van golven en een
haaienvin.
Braille, 1 losbladig, € 3,95. Artikelnummer : 889
Knuffel
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Een knuffel voor
jou. Met full color voelbare afbeelding van een knuffelbeer.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 907
Veel liefs
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Veel liefs! Met
full color voelbare afbeeldingen van hartjes.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 908
Zomaar iets liefs
Voelbare wenskaart met braille en reliëf. In braille de tekst: Zomaar iets
liefs. Met full color voelbare afbeelding van een bloem.
Braille, € 5,95. Artikelnummer : 909
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OVERIGE PRODUCTEN
Braille-grootletterkalender 2022
Deze unieke kalender in braille- en grootletterschrift is makkelijk in gebruik
voor zowel goedzienden, slechtzienden als blinden.
Braille, 1 losbladig, € 10,50. Artikelnummer : 991
Braille-grootletterkalender 2022 met ophangbord
Deze unieke kalender in braille- en grootletterschrift is makkelijk in gebruik
voor zowel goedzienden, slechtzienden als blinden.
Braille, 1 losbladig, € 13,00. Artikelnummer : 992
Braillepapier 100 vel
A4 Formaat, 160 grams papier geperforeerd met 4 gaten.
Braille, € 10,00. Artikelnummer : 327
Bureau-agenda 2022
Losbladige inhoud die per half jaar in een mapje opgeborgen kan worden.
Braille, 1 losbladig, € 17,95. Artikelnummer : 990
Bureau-agenda, blanco papier
Geperforeerd, pak van 50 vel.
Braille, 1 losbladig, € 3,00. Artikelnummer : 325
Bureau-agenda, opbergmapje
Mapje voor de braille bureau-agenda.
Braille, 1 ringmap A5 rood, € 3,50. Artikelnummer : 326
Map A4
Meeneemmap of extra ringmap.
Grootletter, 1 ringmap A4 blauw, € 5,00. Artikelnummer : 498
Ophangbord
Bestemd voor braille-grootletterkalender.
Braille, 1 ophangbord, € 2,50. Artikelnummer : 612
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Zakkalender 2022 met maandag als eerste dag
Handzame zakkalender met maandag als eerste dag van de week.
Braille, 1 band, € 4,95. Artikelnummer : 989
Zakkalender 2022 met zondag als eerste dag
Handzame zakkalender met zondag als eerste dag van de week.
Braille, 1 band, € 4,95. Artikelnummer : 988
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Telefoonlijst
-

BDU Media - Finan.Administratie 0342 - 49 48 44
CBB 0341 - 56 54 77
Christenen voor Israël 033 - 245 88 24
ChristenUnie 033 - 422 69 69
Gem. Apeldoorn, eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn, afd. Wmo 055 - 580
15 55
Impuls & Woortblind
JMW 020 - 577 65 18
Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden 06 - 51 63 69 27
KNGF 020 - 496 93 33
Koninklijke Visio Onderwijs Grave 088 - 585 52 64
LOC; Zeggenschap in zorg 030 - 284 32 00
LPB Media 06 - 30 44 44 51
MaculaVereniging 030 - 298 07 07
Nierpatientenvereniging Nederland 035 - 691 21 28
NOSOBE 0251 - 23 10 79
NPV 0318 - 54 78 88
Oogvereniging 030 - 299 28 78
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 033 - 247 34 87
PCOB 030 - 340 06 00
SGP Bureau 010 - 720 07 70
Stichting Steun Adullam 0342 - 42 00 12
Vereniging Onbeperkt Lezen 070 - 262 92 94
Zending over grenzen 036 - 536 36 15
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Christelijke kranten en tijdschriften uitgegeven door
Bibliotheekservice Passend Lezen.
De volgende christelijke kranten en tijdschriften worden door de CBB
geproduceerd en kunt u bij Bibliotheekservice Passend Lezen verkrijgen:
-

Daniël, gesproken
Doopsgezind nl, grootletter, EKT
Elisabeth, braille, grootletter, EKT, gesproken
Eva, braille, grootletter, EKT, digitaal, gesproken
GezinsGids, gesproken
Katholiek Braille tijdschrift, braille, EKT
Leidraad, braille, grootletter, EKT, gesproken
Nederlands Dagblad, gesproken
Reformatorisch Dagblad, gesproken
De Saambinder, grootletter, EKT, gesproken
Terdege, braille, grootletter, EKT, gesproken
Visie, braille, grootletter, EKT, digitaal, gesproken
De Waarheidsvriend, gesproken
Het Zoeklicht, gesproken

Bibliotheekservice Passend Lezen is te bereiken via 070 - 338 15 00 en via
klanten@passendlezen.nl.
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Donateur worden
De CBB is een ANBI-instelling. Wij vinden als CBB dat lectuur en
informatie, toegankelijk moet zijn voor iedereen, dus ook voor blinden en
slechtzienden en andere mensen die niet meer (goed) kunnen lezen.
Wij verkopen de uitgaven voor dezelfde prijs als in de winkel. Dit weegt niet
op tegen de prijs voor het produceren ervan: het omzetten of inlezen van de
tekst, de nabewerking, de materialen en distributie.
Voor de algemene collectie die wij (re)produceren voor de leesvoorziening
Passend Lezen ontvangen wij subsidie van de Koninklijke Bibliotheek.
Voor het produceren voor en standhouden van onze eigen, christelijke,
collectie zijn we mede afhankelijk van giften, donateurs en
nalatenschappen. Lees meer over onze missie op www.cbb.nl.
Vindt u het belangrijk dat iedereen christelijke lectuur kan blijven lezen?
Steun dan ons werk door donateur te worden. Voor een donateurschap
geldt geen minimale bijdrage. De CBB heeft het ANBI-keurmerk waardoor
giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Helpt u mee? U biedt veel mensen daarmee een waardevol geschenk: de
mogelijkheid om te blijven lezen ondanks een leesbeperking!
Dank u wel!
CBB
Paul Krugerweg 39, 3851 ZH ERMELO
Telefoon: 0341 - 56 54 77
E-mail: klantenservice@cbb.nl
www.cbb.nl/steun-de-cbb
Bankrekening: NL17 INGB 0000 5032 41
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