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Boeken:
Schaik, C.van e.a.

Het oerboek van de mens : de evolutie en de bijbel. In dit boek wordt
de Bijbel gelezen vanuit een evolutionair perspectief , waardoor l
misschien niet God zelf begrijpelijker wordt, maar wel de betekenis van
mens te zijn. (013)

Eykman, Karel

Zodat het je goed gaat : Tien geboden voor nu. Eykman laat in dit boek
zien dat de Tien Geboden actueel zijn: ze sporen jong en oud aan om
goed met elkaar om te gaan. Hij schreef over elk gebod een eigentijds
spiegelverhaal. (027.43)

Kuijer, Guus

De bijbel voor ongelovigen : deel 6 : Judit, Daniël, Suzanna en Ester.
Het laatste deel van Kuijers reeks bijzondere navertellingen. (027.8)

Fokkelman, J.

Oog in oog met Jakob. Een exegese van Genesis 25-35 (de verhalen
rond Jakob) en ook een psychologiserende interpretatie van die
verhalen. (029.4)

Kate, L.ten (red.) e.a. 25 Eeuwen theologie : teksten toelichtingen. Uitgebreid overzicht met
teksten en toelichtingen over theologen vanaf ca.1400 v. Chr. (034.2)
Barthel, Peter

Professor, bestaat God? Een sterrenkundige beantwoordt op
persoonlijke wijze de vraag uit de titel, gesteld door een 7-jarige jongen
bij het 400-jarig bestaan van de Universiteit Groningen. (034.2).

Blommestijn, H. e.a. Kruispunten in de mystieke traditie : tekst en context van Meester
Eckhart, Jan van Ruusbroec, Teresa van Avila en Johannes van het
Kruis. (038.7)
Oosterhuis, Huub

Licht. Deze uitgave bevat oude en nieuwe teksten van Oosterhuis over
'licht'. Daarvan zijn er 14 op muziek gezet en gezongen door Stijn van
der Loo; deze staan op de bijgevoegde cd. (160)

Slavenburg, J.

De verloren erfenis : Inzicht in de ontwikkeling van het christendom
(met het accent op de eerste vijf eeuwen). (224)

Bachiri, Mohamed El Een jihad van liefde. Opgetekend door David van Reybrouck.
Openhartig relaas/gedicht van een Marokkaanse vader van drie
jongens die zijn vrouw verloor bij de aanslag in Brussel van maart
2016. (248.8)
Bommel, A. van

De Koran : uitleg voor kinderen. In deze geïllustreerde koranuitleg
maken kinderen speels en creatief kennis met de verhalen over de
grote profeten en de betekenis van korte soera's. (248.8)

Fijen, Leo (red.)

Klooster! : de plekken -de mens - het mysterie. Glossy over allerlei
facetten van het kloosterleven nu. (367)

Nijs, P. de e.a.

De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden, dl. 1.
Fraai geïllustreerd overzicht van allerlei aspecten van kloosters in
Nederland vanaf ca. 950 tot de Reformatie. (367)

Hillenga, M. e.a.

Idem, dl. 2 Dagelijks leven. O.a. over inventaris, voedsel, tuinen,
onderwijs, handschriften, muziek en glas-in-lood-ramen. (367)

Boendermaker, J.P. Prachtig Protestant. Beschouwing over kunst in de prot. kerken met
afbeeldingen van 95 voorwerpen, schilderijen e.d. Uitg. Catharijne
Convent. (371)
Thijs, Bart

Het experiment schepping : het creatieve proces in cultuur, geloof en
gemeente. Een brede verkenning van de relatie tussen creativiteit en
geloven. Thijs wil mensen 'helpen hun creativiteit te ontdekken als bron
van plezier, geluk en levenskwaliteit'. (371)

Vis, Jurjen

Diaconie : vijf eeuwen armenzorg in Den Haag. Uitgebreid en fraai
uitgegeven overzicht van ca. 450 jaar diaconie in Den Haag. (564)

DVD’s:
Remember

Silence.

BLU- RAY:

Een wraakactie door een bejaarde joodse man naar een kampbeul van
Auschwitz verloopt anders dan verwacht en krijgt een bizar einde.
(170)
Aangrijpende film van Martin Scorsese over de vervolging van
christenen in 17de eeuws Japan. (170)
Een man die Ove heet. Humoristische film over een eigenzinnig
persoon. (170)

CD’s:
Niet zonder jou erbij. 29 Liedjes voor kinderen; zonder zware theologische woorden, maar
met een eenvoudig thema. (372.3)
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