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 Geven en 
ontvangen
 

Vorige zomer ben ik met mijn gezin verhuisd. In 

plaats van in de stad, vlak bij het levendige centrum, 

wonen we nu aan de rand van een dorp. Heerlijk vind 

ik het: uitzicht op de weilanden en het bos en de hei 

om de hoek. Het motiveert me om naar buiten te 

gaan, eropuit te trekken. Ik heb dan ook zin in deze 

zomer. Hopelijk, na alle maatregelen rondom het 

coronavirus, heerlijk genieten van het buiten zijn in  

de tuin of natuur mét gezellige ontmoetingen. 

 

Ik besef dat ik door de verhuizing veel heb ontvan-

gen. Natuurlijk voelt dat niet elke dag zo. Soms lijkt 

het alsof ik vooral aan het geven ben. Thuis, op het 

werk, aan mensen om me heen. Ik ben hier wel eens 

zoekende in. Ik vraag me dan af: geef ik wel genoeg? 

Ik zou meer willen geven, maar kies ik er ook weer 

bewust voor om dat even niet te doen. Elke dag 

bestaat uit geven en ontvangen. De ene keer is geven 

wat moeilijker en is ontvangen heel gewoon of juist 

andersom. Wat ik wel ervaar is dat je door te geven, 

juist veel ontvangt.  

Wat wil jij graag geven? Geven kan op veel manie-

ren. Denk aan koken voor die oude buurvrouw, een 

belletje naar je zus of een kaartje naar je vriendin. 

Maar jezelf wat geven is natuurlijk ook niet verkeerd! 

Vergeet bij dat geven vooral niet te ontvangen. 

 

Ik wens je een fijne zomer toe! 

 

Annet Rijke-Soepenberg 

Redacteur Lees en Luister

Van 1 juni t/m 31 augustus 2020 is het tijd voor 

Zomerlezen! Voor € 15,00 heb je al één van de actie-

boeken. Misschien een mooi moment om jezelf, of 

een ander, wat te geven!

COLOFON 
Lees en Luister Magazine vol producten die  

verkrijgbaar zijn in de christelijke boekhandel

Redactie  Annet Rijke-Soepenberg, Coen Verboom,  

Wilma Poolen

Oplage  17.000

Vormgeving  Oblong grafisch ontwerp i.s.m. Studio eLBee

Druk Quality  Dots BV Zeewolde

Uitgever  BCB, Oranjelaan 29, 3843 AA Harderwijk 

Contact  leesenluister@bcbplein.nl / (0341) 270 000 

Verschijning  Vier keer per jaar

De meeste van de in dit magazine genoemde artikelen zijn 

onlangs verschenen. Hoewel het Lees en Luistermagazine 

met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid wordt 

samengesteld, kunnen er fouten in voorkomen. Uw boek-

handelaar heeft de juiste gegevens van de artikelen.  

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

boeken, adviesprijzen. BCB is niet aansprakelijk voor even- 

tuele tussentijdse prijswijzigingen en/of drukfouten.
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Het oprechtste compliment 
dat we kunnen schenken 
is aandacht. 
Walter Anderson
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GEVEN EN ONTVANGEN; Beeld: Harold Meerveld

Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Frieda: ‘Ik ben maatschappelijk werker, zorg voor m’n drie dochters 

en ik doe aan kickboksen.’

Evi Manoa: ‘Ik ga naar school en zit in groep 5, ik zit op acrogym 

en hou van spelen.’

 

Als je denkt aan geven en ontvangen, wat komt er dan in je op?

Evi Manoa: ‘Je geeft iemand iets als iemand iets niet heeft en bij 

geven hoort ook lief zijn voor elkaar. Bij geven voel ik me gelukkig 

en bij krijgen ook.’

Frieda: ‘Geven en ontvangen is iets wat de hele dag doorgaat.  

Het komt terug in alles wat je doet. Je staat er niet bij stil hoeveel 

je geeft en ontvangt. Je geeft je tijd aan iets, je geeft je aandacht 

aan iets...’

Evi Manoa: ‘Je geeft elkaar ook dikke knuffels enzo… Maar als ie-

mand boos op je is dan kan die een knuffel niet goed ontvangen.’

Frieda: ‘Soms is het lastig om iets te ontvangen, ik voel me dan 

snel schuldig.’

 

Evi Manoa: ‘Dan denk ik dat ik direct iets terug moet geven.  

Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig.’

Frieda: ‘Ik denk vaak dat het geven en ontvangen altijd in balans 

moet zijn, terwijl dat ook niet hoeft. God geeft natuurlijk 1000x 

meer dan ik terug kan geven, alleen al daarom heb ik te leren 

ontvangen.’

 

Wat vind jij leuk om te krijgen?

Evi Manoa: ‘Cadeautjes die goed bij me passen, knuffels en kusjes.’

Frieda: ‘Verrassingen, een massage en cadeautjes, vooral die met 

zorg zijn uitgezocht.’

 

Wat is het laatste wat jij hebt gegeven? Aan wie en waarom?

Evi Manoa: ‘Een tekening met M&M’s er op, voor mama, omdat 

ze zo goed voor me zorgt. Ik heb ook nog een tekening aan mijn 

zus Zara Isa gegeven, om het goed te maken, want ik had stiekem 

chocola van haar gepakt.’

Frieda: ‘Een ontbijtbordje met een mooie tekst aan een fijne  

collega en vriend, voor zijn verjaardag.’

'Bij geven voel ik me 
gelukkig en bij 
krijgen ook.'

Frieda (36), getrouwd met Mattijs en moeder van Zara Isa, Evi Manoa en Olivia  
Evi Manoa (8), dochter van Frieda
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BOEKENTIPS

Leestips
van uw boekverkoper

Annemieke de Jong
Boekhandel Riemer, Groningen

Mosterdzaad Laila Ibrahim
Mosterdzaad is een prachtig, ‘heerlijklezen-

boek’ over de tijd na de afschaffing van de 

slavernij: hoe de voormalige eigenaars zich nog 

als eigenaars gedragen en de slaven nog steeds 

niet vrij zijn. En waarin één enkel mens hoop 

kan brengen en mensen samen tot prachtige 

dingen in staat zijn. Heel mooi vervolg  

op De eerste krokus. Voor de lief- 

hebbers van Lynn Austin en  

Francine Rivers.

Alida Groenveld
Groenveld Boeken, Zeist

Een schildpad huilt  
maar één traan
Carol Campbell
Afrika, 2000. Het verhaal van Siena 

die we hardlopend, in de nacht 

onder het bloed tegenkomen. Op 

de vlucht. Je ziet haar door het land-

schap gaan en beleeft haar leven en 

dat van haar vrienden Krekel en Boeti 

in heden en verleden. Tegelijker-

tijd speelt het verhaal van de ‘oude 

Schildpad’ een rol.

Winneke Hoek
David Christelijke 

boeken en muziek, Enschede

Een tijd om te dansen Beth Moran
Zoals het boek er vanbuiten uitziet, zo is het ook 

vanbinnen: fris, leuk en aantrekkelijk! Een verhaal dat 

je van begin tot het eind boeit, met leuke, maar ook 

spannende momenten en een verrassend slot. Een 

heerlijk boek voor een relaxte middag in je tuinstoel in 

de zon (maar ook bij de kachel als het regent...)!

Detty Rienstra
Evangelische Boekwinkel,  
Drachten

Wie omkijkt  
Jeanine Cummins
Een geweldig spannend boek, waarin je 

mee wordt genomen op de vlucht voor 

de, niet te geloven, onmenselijke aanpak 

van de drugskartels. Onbegrijpelijk hoe 

de vreselijke tocht verloopt van Acapulco, 

Mexico, via El Norte naar de Verenigde 

Staten. Dan te bedenken dat dit nog 

steeds aan de orde van de dag is.

Annelies Foppen
Chr. Boekhandel Blijmare, Nunspeet

Zolang ik jou heb Susan Crandall
Zolang ik jou heb is een boek voor liefhebbers van Een 

keukenmeidenroman. Het is een heel bijzonder ver-

haal over een blank meisje dat op zoek gaat naar haar 

moeder en onderweg een gekleurde vrouw ontmoet 

die heel graag moeder wil zijn. Een verhaal dat niet 

over rozen gaat, maar laat zien wat liefde is tussen een 

‘moeder’ en kind. Ik heb het met veel plezier gelezen.
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 GEVEN EN ONTVANGEN; Tekst: Wilma Poolen

‘Wat heb je lekker gekookt vandaag!‘
‘      Je hebt hard gewerkt, fijn!‘
‘   Wow, goed idee van je!‘
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Meer complimenten a.u.b.!

Een paar korte zinnen. Ze zijn binnen een paar seconden uitgesproken. Maar de impact is 

groot! Complimenten. Ze doen iets positiefs met je. Als ik er één krijg, echoën de woorden 

nog dagen door mijn hoofd. Het maakt me trots op wat ik heb gedaan en ik voel me  

gewaardeerd. 

.
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Positieve boost
Dat een compliment de mens goed doet, is niet zo verwonderlijk. Het 

voorziet - zoals de Amerikaanse psycholoog William James ontdekte 

-  in één van de belangrijkste behoeften van de mens, namelijk de 

behoefte om gewaardeerd te worden. Als iemand iets positiefs over je 

zegt, doet dat iets met je zelfvertrouwen.

Een compliment kan ook een stimulans zijn om je doel te  

bereiken. Ik heb minder snel de neiging om een lastige klus  

op te geven, wanneer iemand zijn waardering uitspreekt over mijn 

werk. Het is een duwtje in mijn rug om door te zetten.

En wist je dat het geven van een compliment heel goed is voor de 

onderlinge relatie met je partner, collega, vriend(in), etc? Zeker als 

de verhoudingen ietwat gespannen zijn, kan het uitspreken van je 

bewondering voor een kwaliteit van de ander je nader tot elkaar bren-

gen. Voor de ontvanger is een compliment heel heilzaam. Maar ook 

de gever profiteert ervan! In plaats van te zien wat er niet goed gaat, 

leer je je te richten op wat wel goed gaat. Zo krijg je een positievere 

kijk op het leven.

De bijbel
De aandacht voor complimenten is niet alleen iets van deze tijd.  

De bijbel schrijft al over het belang ervan. In Spreuken 16:24 wordt 

een vriendelijke uitspraak vergeleken met een korf vol honing, zoet 

voor de ziel en gezond voor het lichaam. Paulus roept ons  op om 

goede en opbouwende woorden te spreken, die goeddoen aan  

wie ze hoort (Efeziërs 4:29). 

Stuur een kaartje!
Complimenten heb je nooit genoeg. Daarom wordt er op natio-

nale complimentendag - elk jaar op 1 maart -  extra aandacht voor 

gevraagd. De organisatoren stimuleren je om die dag bewust je 

waardering voor de ander uit te spreken.

Daarmee hoef je natuurlijk niet te wachten tot 1 maart. Dat kan 

vandaag al! Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen. In de christelijke 

boekhandel zijn ze met diverse teksten verkrijgbaar. Enne… wist je 

dat het een compliment aan de boekhandel is, als je deze met een 

bezoek vereert?

M
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Ik zie wel wat het 
met je doet
Wat elke dag je kost 
aan moed

Geduld en inzet, 
aldoor trouw
Ik heb bewondering
voor jou!

135x135mm_AldoorTrouw.indd   2

23-01-19   09:36 135x135mm_AldoorTrouw.indd   3
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ZOMERLEZEN

€ 15,00  
per stuk

Zomer: de tijd van zon, warmte, ontspanning, 

lange dagen én... een goed boek.  

Daarom is er Zomerlezen! Acht prachtige  

boeken liggen op jou te wachten om  

gelezen te worden. Lees jij mee?

Van 1 juni t/m 31 augustus ZOMERLEZEN
in de christeli j ke boekhandel

Jocelyn Green

Mijn toevlucht

Vivienne is in Parijs bekend vanwege het mooie 

kant dat ze maakt voor de adel. Door de Franse 

revolutie loopt ook zij gevaar en moet ze vluch-

ten. Ze komt terecht in de Franse wijk in Phila-

delphia en krijgt de zorg over een jongetje van 

tien jaar, Henri. Wanneer Vivienne vrijheidsstrijder 

Liam ontmoet begint voor beiden een verras-

sende zoektocht naar de vrede en veiligheid die 

hen zo lief is.

GRACE PUBLISHING HOUSE | ISBN 9789492234605 
PAPERBACK | 446 PAG. 

Annemieke Reesink

Zwaartekracht

Wanneer Vera met haar familie naar de Randstad 

verhuist, lijkt ze plotseling midden in de echte 

wereld terecht te komen. Ze vindt haar ouders 

hopeloos ouderwets en ze kan haar eigen boon-

tjes wel doppen. Wanneer haar leven door een 

onomkeerbare gebeurtenis in een stroomver-

snelling raakt, komt haar relatie met haar ouders, 

met de kerk en met God steeds meer onder druk 

te staan.

PLATEAU | ISBN 9789058041517 
PAPERBACK | 312 PAG. 

Adrian Plass

Heilige schijn

Heb jij je ooit afgevraagd hoe en waarom het 

lichaam van Christus constant over zijn eigen 

voeten struikelt? Heb je je er ooit over verwon-

derd hoe minder vrome mensen dan jij in de  

kerk in leiderschapsposities terechtkomen?  

Je bent niet de enige. Als twee mannen per on-

geluk op het jaarverslag van het Kerkmanschap 

stuiten, vinden ze opmerkelijke antwoorden.

PLATEAU | ISBN 9789058041586 
PAPERBACK | 216 PAG. 
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Beth Moran

Noem mij bij mijn naam

Een rustig leven – dat is alles wat Faith wil.  

Rust voor haar broer, een baan om de armoede 

op afstand te houden en het verleden vergeten. 

Het lijkt aardig te lukken, maar dan gebeuren er 

onverwachte dingen... Een roman met humor, 

over gebrokenheid en de hoop die vriendinnen 

kunnen brengen.

SESTRA | ISBN 9789492831286   
PAPERBACK | 384 PAG.

Rachel Hauck

Het huis op nummer 7

Wat als je opeens een prachtige villa erft van 

iemand die je je niet herinnert? Dat overkomt 

politieagente Beck Holiday. Het huis van ene 

Everleigh Callahan in Florida is nu van haar. Vol-

gens Becks moeder gingen ze vroeger vaak op 

vakantie in Florida en heeft Beck Everleigh daar 

iedere zomer gezien.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029728720  
PAPERBACK | 384 PAG.

Margaret Larkin, Sandor van Leeuwen

Het zwaard  
van de woestijn

In mei 1948 vielen vijf Arabische landen de nieuwe 

staat Israël binnen. De Joden vochten overal als 

leeuwen. In het zuiden wisten zo’n honderd Joodse 

boeren en boerinnen de Egyptische troepen bijna 

een week lang tegen te houden. Hun kibboets werd 

aan puin geschoten, maar de strijders – voor een 

deel overlevenden van de Holocaust – hadden 

geen keus. Het was vechten voor hun leven.

UITGEVERIJ DEN HERTOG | ISBN 9789033128998 
PAPERBACK | 256 PAG.

Julie Klassen

De brug naar het eiland

Advocaat Benjamin Brooker onderzoekt een  

mysterieuze moord. Zijn voornemen om nooit 

meer een knappe vrouw op haar woord te  

geloven, wordt meteen op de proef gesteld 

als hij Isabelle ontmoet, hoofdverdachte in de 

moordzaak. Zij beweert dat ze Belle Island al  

in geen tien jaar heeft verlaten, maar kan hij  

haar geloven?

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029728454 
PAPERBACK | 448 PAG.

Karen Kingsbury

Tot de maan en terug

Brady Bradshaw was nog een kind toen hij zijn 

moeder verloor tijdens een verschrikkelijke tra-

gedie. Bij een herdenking ontmoette hij Jenna, 

die haar beide ouders was verloren. In de prach-

tige uren die volgden ontstond snel een hechte 

band, maar daarna hebben ze elkaar nooit weer 

gezien. Nu, tien jaar later, hoopt Brady Jenna 

weer te vinden.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029728508 
PAPERBACK | 368 PAG.
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Praat en denk mee
Klaar voor  
de start..?! 

De volgende Lees en Luister 
ligt begin september in de boekhandel. Het thema van dat 
nummer is Klaar voor de start..?! Een nieuw kerkseizoen, een 
nieuw schooljaar... Wat houdt jou bezig in deze periode? Of 
heb jij de tip om deze tijd ‘rustig’ te starten? Deel het met ons 
via leesenluister@bcbplein.nl en wie weet zie je jouw reactie 
terug in de volgende Lees en Luister.

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

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

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

Volg ons op:  
     @Leesenluister  |        @Leesenluister |       @Leesenluister

WINACTIE!
Waar lees jij graag het  

Lees en Luistermagazine? 

Deel het met ons via Facebook of Instagram!  
Mét of zonder jezelf op de foto, dat is aan jou.  
Vergeet ons niet te taggen.

Wil je kans maken op het boek Een klein geluk van  

Kristen Heitzmann t.w.v. € 23,99?  

Doe dan het volgende bij het plaatsen van je foto: 

∞  Tag ons op Instagram of Facebook via @Leesenluister

∞  Tag jouw boekhandel waar je het magazine altijd  

 ophaalt (indien mogelijk)

∞  Gebruik in je bericht hashtag #leesenluister

Deze actie loopt tot 31 juli 2020.

Eén van de leukste foto’s delen we  

in Lees en Luister 03/2020.

Een klein geluk
Kristen Heitzmann

Een klein geluk is het derde deel in Kristen 
Heitzmanns serie ‘Het land van de gouden 
rivieren’. Het volgt op Bruid van de bergen 

en De heer uit het zuiden.  

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029729352

De Lees en Luister kreeg ik deze  
keer bij de EB in Drachten. Het liefst 
gaat de Lees en Luister mee naar  
@paviljoendeleyen om buiten te 
lezen in het zonnetje. Nu het te koud 
is lees ik ‘m thuis aan de keukentafel 
met een kop thee of warme choco-
lademelk. Heerlijk! #leesenluister 
#ebdrachten

Zij vertelden ons waar ze het  
Lees en Luistermagazine graag lezen!

Even delen; hier op het eiland Sint 
Maarten 🌮☀ wordt Lees en Luister 
ook gelezen! Met dank aan m’n  
moeder die bij Chr. Boekwinkel  
De Rivier in Wezep werkt en deze 
opstuurt. 👇 ☺

Thiska Zwaag

Gefeliciteerd Marian!  
Je ontvangt Luisterend leven 

n.a.v. de winactie uit de Lees 

en Luister Voorjaar.
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Om te geven
Moederdag-artikelen

Handmade cadeautjes
Frisse ontwerpen op leuke geschenkartikelen, Baaij Light Cards 

voert het assortiment van de Gebaren Familie Company.  

Zo zijn er mokken met een inhoud van 200 ml en 300 ml,  

houten boomstam-hangers en setjes onderzetters. Met leuke  

teksten en leuk uitgevoerde dessins. Voor de liefste mama’s!  

BAAIJ LIGHT CARDS B.V. | VANAF € 8,95

My Gratitude Journal
Maak van je dankbaarheid een goede gewoonte

In My Gratitude Journal kun je je kleine en grote dankbare mo-

menten opschrijven. Je vindt er verschillende creatieve kaders, 

die uitnodigen om in te schrijven, tekenen, kalligraferen of hand-

letteren. Of plak er een kaart of foto in. Zo creëer je een uniek en 

persoonlijk naslagwerk, die van grote waarde wordt en fijn is om 

terug te lezen.

ESSENCIO | ISBN 9789491808562 

GEBONDEN IN LINNEN, MET LEESLINT | 144 PAG. | € 21,95

J. Baan e.a.

Mijn moeder
De band tussen moeder en kind is uniek. Veel volwassenen 

hebben dierbare herinneringen aan hun moeder. Deze bundel 

bevat herinneringen van mensen die binnen de gereformeerde 

gezindte enige bekendheid hebben gekregen. Zij geven een 

persoonlijke terugblik op hetgeen hun moeder voor hen heeft 

betekend. Tegelijk biedt deze bundel een inkijkje in het gezins-

leven van veertig jaar geleden. 

DE BANIER | ISBN 9789087182618 

PAPERBACK | 192 PAG. |  € 11,95



ADVERTENTIE

Nieuw voor hem  
en haar!

Als je Jezus' woorden echt 
ter harte neemt, hoe ziet 
je leven er dan uit? Met 
een oprechte en nederige 
houding gidst Charles 
Martin je door Jezus' 
leven op aarde en gaat hij 
het gesprek aan over the-
ma's als schaamte, dood, 
vergeving en de kracht 
van liefde.  
  

Een dagboek 
voor ouders die 
zich in hun op-
voeding willen 
laten leiden 
door de Bijbel. 
Je wilt dat je 
kind opgroeit 
tot een mooi 
mens dat geniet 
van Gods 
goede gaven  
en iets wil bete-
kenen voor an-
deren. Maar wat 
kun jij daaraan doen? Hoe ben je een  
goede ouder? We laten Bijbels licht schijnen over  
opvoedingskwesties, van pesten en ruzie tot  
vriendschap en belonen. 
  

In Liefde kun je leren  
vertelt relatietherapeut 
Jacoline Steegstra wat 
zij had willen leren 
voordat ze trouwde. 
Getrouwd zijn voor het 
leven is een kunst, 
maar het is beslist 
haalbaar wanneer je 
onvoorwaardelijk voor 
elkaar kiest en bereid 
bent je te verdiepen in 
hoe de liefde werkt. 
 
Leren liefhebben is de 
bijbehorende luxe uitgevoerde  
doos met kleurrijke gesprekskaarten.  
Een ideale manier om samen te gaan praten over 
dingen die er écht toe doen.  

Alle boeken zijn verkrijgbaar in de  
christelijke boekhandel

Job is de bekende vertel-
ling over een man die had 
wat zijn hart begeerde, 
maar die alles verloor en 
daardoor vreselijk moest 
lijden. Elise Brouwer neemt 
je mee op reis en biedt je 
nieuwe inzichten en prak-
tische lessen.  
Geschikt voor studie in 
een groep of voor je  
eigen stille tijd. 
  

€19,99

€14,99
€24,99

€11,99

€15,99

Advertenties 2019.qxp_Lees en Luistgids 190x255  06-03-20  11:58  Pagina 1
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'Het is niet onze taak om 

achterom te kijken om 

te zien wie ons volgt. 

Het is onze taak om 

voetsporen achter te 

laten die het waard zijn 

om gevolgd te worden.’ 

Beth Moore

1717

Dorothy Day
 

 Kettingrokende moeder die in opstand kwam 

tekst: Margriet Bos • illustratie: jellie koeleWijn 

Een kettingrokende, alleenstaande moeder die een abortus had onder-
gaan, met meerdere arrestaties, gevangenisstraffen en een scheiding 

achter de rug. Dat is een manier om Dorothy Day te omschrijven.  
Ze had mijn oma kunnen zijn.
Toen Dorothy Day in de jaren ‘30 de armoede en werkloosheid zag 
die het gevolg waren van de Grote Depressie in de Verenigde Staten, 
schreef ze hierover. Christenen zouden voorop moeten gaan in het ge-
ven om anderen. Ieder huis zou een Christuskamer – een plaats voor ie-
mand in nood – moeten hebben. Toen er vervolgens een beroep op haar 
persoonlijk gedaan werd, opende ze haar huis.
Ze sprak zich sterk uit tegen oorlogen. Een leven gebaseerd op liefde, 
ook voor vijanden, laat geen ruimte voor moord of geweld. Hier schreef 
ze over in The Catholic Worker, een magazine dat ze uitgaf met haar 
inmiddels opgerichte gemeenschap. En ze nam deel aan geweldloze 
acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Daarvoor werd ze herhaalde-
lijk gearresteerd en gevangengezet. Volgens haar een goede manier om 
gevangenen te bezoeken, waar Jezus ons toe oproept.
Ik hoorde over Dorothy Day toen ik op bezoek ging bij het Jeannette 
Noëlhuis, op zoek naar een gemeenschap. Inmiddels woon en werk ik 
ruim zeven jaar in deze gemeenschap, die onderdeel is van de Catholic 
Worker-beweging. Ik bewonder Dorothy Days eigenheid en radicaliteit. 
Ze maakte ondanks een bijzonder druk leven dagelijks tijd voor gebed 
en meditatie. Ze ging waar ze meende te moeten gaan, buiten de 
gebaande wegen. Ze sprak zich uit tegen onrecht, al leverde dat haar 
scherpe kritiek op. Ze accepteerde geen lofprijzing voor haar goede 
daden, maar zei simpelweg dat ze doorgaf van wat zij ontving. Dorothy 
bleef herhalen dat het Christus is die we kunnen zien in de ogen van 
elke dakloze of vluchteling. Mij daagt ze uit voortdurend Gods liefde te 
zien in alles en iedereen.

Kijk ons leven! Van de middeleeuwen naar de Tweede Wereldoorlog en via  

de recessie in de jaren dertig van de twintigste eeuw en de reformatie, 

naar de binnenlanden van Afrika. Zo veel verhalen, zo veel vrouwen, zo 

divers! In dit boek vind je een heel aantal van die vrouwen. Maar on-

danks hun verschillen hebben ze één ding gemeenschappelijk: hun vaste 

vertrouwen op God. En die God, die zo veel meer doet dan waar deze 

vrouwen voor baden, beschaamde dit vertrouwen niet.

Hun leven getuigt van redding, hoop en vrucht, door lijden heen. Maar niet 

alleen van zware dingen, ook van ontwikkeling, ontplooiing, blijdschap en 

genieten. Een paar van hen hebben de vrucht van hun leven niet ten volle 

meegemaakt, anderen zagen wel wat hun geloof en handelen uitwerkte. 

Oneindig veel meer dan ze ooit hadden bedacht. Ze zagen God aan het 

werk! En ze zeggen tegen andere vrouwen: ‘Kijk ons leven! En kijk niet 

alleen naar de vrucht, maar ook dat we ten volle geleefd hebben.’

Wij hebben met veel plezier al deze levens onder de loep gelegd en over 

hen geschreven, zodat vrouwen door hun verhalen aangemoedigd worden 

om net als deze vrouwen op God te vertrouwen. Laat tot je doordringen 

hoe ze leefden en waar ze voor stonden. Geniet van de foto’s en illustraties, 

denk na over de citaten en laat jouw leven hierdoor verrijken.

Kijk naar deze vrouwen en leef!  Liefs, Elze (Lume), Janneke (Sestra) en Mira

Een boek vol 
vrouwen die 

inspireren

ADVERTORIAL

God is in staat om eindeloos veel meer te doen dat wij kun-

nen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in 

ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem …

(Efeze 3:20 BasisBijbel)

Kijk ons leven!
Mira de Boer, Hagar Prins,  

Edith Schouten, Elise Mannah, 

Henrieke Groenwold-Grandia 

Illustratoren tekenden een vrouw die 

hen inspireert en een grote groep 

vrouwen schreef een column over een 

vrouw die voor hen van betekenis is. 

ISBN 9789492831491 
PAPERBACK | 160 PAG. | € 20,00

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

96

Moeder Teresa 
(1910-1997)

Non die in India onder 
de allerarmsten leefde 

en de Missionarissen 
van Naastenliefde 

stichtte. 

110

Corrie ten 
Boom (1892-1983)

Nederlandse evangeliste 
en verzetsstrijdster die 
RavensbrUck overleefde 

en daarvan getuigde.

66

Lavina (Lavi) 
Frost (1988)

Singer-songwriter  
die met haar muziek 
Christus' liefde en 

waarheid wil  
verspreiden.

16

Dorothy Day 
(1897-1980)

Amerikaanse 
vredesactiviste en 

medeoprichtster van 
Catholic  
Worker.

138

Joni Eareckson 
Tada (1949)

Amerikaanse 
schrijfster, spreekster, 
radiopresentatrice en 

zangeres en oprichtster 
van Joni and Friends.

22

Katharina  
von Bora  
(1499-1552)

Ontvluchtte tijdens de  
Reformatie het klooster  
en trouwde vervolgens 

met Maarten Luther.
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Door Beppie de Rooy

In juni verschijnt De draad die ons verbindt, de nieuwe ro-
man van Dineke Epping, heel bekend natuurlijk van onder 
meer Op de vleugels van de wind. Tijd voor een interview!

Gekke vraag misschien, maar waarom schrijf je? 

Ik schrijf omdat het in me zit. De verhalen ontstaan gewoon in 

mijn hoofd. Ik zie dit als een geschenk dat God mij heeft ge-

geven. Een bezigheid waarin ik iets van mezelf kwijt kan. Soms 

is het ook een uitlaatklep voor spanning of juist blijdschap. 

Bijzonder toch?

Schreef je als kind al? 

Vanaf het moment dat ik ‘boom, roos, vis, vuur...’ leerde, was 

ik verhaaltjes aan het schrijven. Maar ik verzon ook hele levens 

voor de inwoners van mijn Lego-stad, de Playmobil-indianen 

en mijn Barbiepoppen. Die enorme fantasie is er altijd geweest. 

Het schijnt dat ik een vrij dromerig kind was. 

Je hebt een geweldig dik boek geschreven, hoe houdt je de 

verhaallijnen in je hoofd? 

Haha, gelukkig zit dat niet allemaal in mijn hoofd! Ik maak 

gewoon een uitgebreid plan op papier. En een tijdlijn van de 

jeugd van mijn hoofdpersonen, een plattegrond van het dorpje, 

een overzicht van karaktereigenschappen, enz.. 

Welke dingen van jezelf zitten in je boek?

Ik schrijf in hoofdstuk 14 dat Eileen de knopen in haar naaika-

mer op kleur en grootte heeft gesorteerd. Zoiets geldt ook voor 

mijn kleurpotloden en scrapbookmateriaal.  

Eileens perfectionisme herken ik heel goed, ik ben een be-

hoorlijke controlfreak. Dat maakte het schrijven overigens niet 

gemakkelijker. Maar misschien heeft ze juist daardoor wel zo’n 

grote plek in mijn hart gekregen. 

“Ik schrijf 
omdat het 
in me zit”

Hoe ziet je schrijfplek 

eruit? Welke rituelen heb 

je nodig om in de juiste 

stemming te komen? 

Het liefst schrijf ik aan de 

keukentafel. Met potlood 

in een collegeblok.  

Een kopje thee of een 

glas sap erbij. En plaatjes 

van mijn hoofdpersonen, 

mooie jurken en idyllische 

cottages. Tijdens het 

schrijven van De draad die 

ons verbindt heb ik vaak 

Ierse/Engelse folkmuziek geluisterd. Dat helpt goed om in de 

stemming te komen voor het dansen tijdens een oogstfeest!

Wat wil je als schrijver voor je lezer betekenen?

Zelf gebruik ik lezen echt als manier om te ontspannen, tot rust 

te komen. Ik hoop dat de lezers dat ook met mijn boeken kun-

nen. Even de dagelijkse beslommeringen vergeten en in een 

andere wereld duiken. En daarbij hoop ik dat de boodschap van 

Gods liefde en genade hen bemoedigt, en waar nodig kracht 

geeft om uitdagingen in het leven aan te kunnen.

Interview met Dineke Epping 
over haar nieuwe roman

ADVERTORIAL

De draad die  
ons verbindt 
 ligt vanaf 
16 juni 

in de winkel
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Charlie Mackesy

De jongen, de mol, de vos en 
het paard
‘Wat is jouw beste ontdekking?’ vroeg 
de mol. ‘Dat wie ik ben, genoeg is,’ zei 
de jongen. Het verhaal van een vriend-
schap tussen de jongen en de dieren is 
ontroerend en verrijkend. Met prachtige 
illustraties en poëtisch vertaald door 
Arthur Japin. Een wonderschoon 
verhaal vol levenswijsheden waar je stil 
van wordt.
KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789026623844 
GEBONDEN  | 128 PAG. | € 20,00

José Runhaar

Ongekend
Lara heeft haar vader nooit gekend. 
Wanneer haar moeder overlijdt gaat ze 
naar hem op zoek en ontdekt een verbijs-
terend familiegeheim dat alles op losse 
schroeven lijkt te zetten. Een aangrijpende 
roman over schuld, vergeving en de zoek-
tocht naar wie we werkelijk zijn.

PLATEAU | ISBN 9789058041685 
PAPERBACK | 296 PAG. | € 19,99

Janine Lemans 

Heilig Schijt
Laat je hoop niet varen

Ga jij ook wel eens gebukt onder de 
verwachtingen van anderen en laat jij je 
identiteit afhangen van wat anderen van 
je vinden? Dan is het goed om af en toe 
eens ‘heilig schijt’ te leren hebben aan de 
mening van een ander. 

TRIPLE BOEKEN | ISBN 9789083027821 
PAPERBACK | 248 PAG. |  € 18,95

Geja van Reenen

Ik zal altijd van je houden!
Wat maak je door wanneer je kind mee-
deelt homoseksueel te zijn? Een moeder 
beschrijft het proces dat je dan als ouder 
doormaakt. Zij wil met dit boek andere 
ouders ondersteunen en geeft achter-
grondinformatie aan omstanders en 
kerkelijke gemeentes zodat zij met begrip 
kunnen reageren. Een doorleefd verhaal, 
met illustraties en gedichten.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN MOTIEF 
ISBN 9789463690720 | PAPERBACK 
136 PAG.  | € 14,90

Peter Slagter

Gods plan met Israël
Met Deuteronomium 30:1-10 als uit-
gangspunt ordent dit boekje de Bijbelse 
informatie over Gods plan met Israël; 
met oog voor het onderscheid tussen 
belofte en profetie. Want vaak worden 
de huidige gebeurtenissen rond Israël 
uitgelegd als vervulling van de beloften 
van God, terwijl het niet méér is dan 
vervulling van profetie.

EVERREAD UITGEVERS | ISBN 9789066944350 
PAPERBACK | 64 PAG. | € 5,65

Pete Greig

Hoe moet je bidden?
Iedereen bidt, maar niemand vindt 
het makkelijk. We kunnen er allemaal 
wel een beetje hulp bij gebruiken. Met 
die insteek heeft Pete Greig dit boek 
geschreven waarin negen aspecten van 
het gebed aan de orde komen: stilte, 
aanbidding, vragen, voorbede, volhar-
ding, contemplatie, luisteren, belijden en  
geestelijke strijd.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043532907 
PAPERBACK | 256 PAG. | € 18,99

Dr. Tim Clinton & Dr. Gary Sibcy 

Waarom Je Doet Wat Je Doet 
“Mijn moeder was mentaal niet in orde, 
mijn vader was altijd druk.” Waarom is 
ons verlangen naar liefde sterker dan ons 
verlangen naar eten? We worden allemaal 
gekwetst, maar blijven op zoek naar rela-
ties. Dit boek helpt je te begrijpen waar-
om je doet wat je doet en het geheim van 
liefdevolle, blijvende relaties te ontrafelen.

UNRAVEL PUBLISHERS | ISBN 9789082858747  
PAPERBACK | 284 PAG. | € 19,95

Hoite Slagter 

Bijbels bidden
De gebeden van Paulus

Paulus was een man van gebed, die  
innig met de Heere leefde en Gods 
leiding ervoer. Gebed heeft met de ver-
borgen omgang met de Heere te maken. 
Ook belangrijk: Hoe moeten wij bidden? 
Of: Wat vragen we van God? Ook dat 
leert Paulus ons. Handig om te weten 
wat Gods Woord hierover zegt!

EVERREAD UITGEVERS | ISBN 9789066944374 
PAPERBACK | 64 PAG. | € 5,65



ADVERTENTIE

€ 15,99

gebonden
per stuk

21boter, kaas en eieren

Dit spel speel je met twee 

personen. 

Zet om de beurt een X of een O 

in een hokje. wie het eerst een 

rij van 3 heeft gemaakt (hori-

zontaal, verticaal of diagonaal) 

heeft gewonnen. 

spel 9spel 8
spel 7

spel 6spel 5
spel 4

spel 3spel 2
spel 1

voorbeel
d
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X

X
O
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Dit spel komt uit het 

Zomer Doeboek 

ARK MEDIA | ISBN 9789033835704  

PAPERBACK | 64 PAG. | +6 jr. | € 6,50

Met dit vrolijke 

Zomer Doeboek Zomer Doeboek 
hoef je je deze zomer geen moment 

te vervelen! Dit boek staat boordevol 

raadsels, puzzels, kleurplaten, 

(bijbel)verhalen, tekeningen, 

zoekopdrachten en nog veel meer. 

Doe spannende proefjes, speel 

verkeersbordenbingo en leer interessante 

weetjes over zon en regen.

Het kan allemaal in dit 

Zomer Doeboek Zomer Doeboek 
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 OPMAAK

“Dit aansprekende 

boek past in een lange 

en rijke traditie waarin 

wetenschappers ge-

dreven door hun geloof 

proberen de oorsprong en evolutie van 

ons heelal te duiden, van de oerknal 

tot het leven op aarde. Het delen van 

deze fascinatie en passie voor de natuur 

is een universeel goed dat ons allen 

dichter bij elkaar brengt, ongeacht onze 

persoonlijke overtuiging.”

Robbert Dijkgraaf, hoogleraar natuurkunde 

Princeton, wetenschapspopularisator 

“‘Het is niet altijd han-

dig om onderdeel van 

een koolstofatoom te 

zijn’. Zomaar een zin 

uit dit sprankelende en 

grappige boek, geschreven vanuit het 

perspectief van, jawel, een subatomair 

deeltje. ‘Oer’ vertelt de wereld opnieuw, 

als een verhaal van God en zijn schep-

ping, waarin onze wetenschappelijke 

ontdekkingen helemaal meedoen. 

Aanbevolen!”

Stefan Paas, hoogleraar missiologie VU  

Amsterdam, Theoloog des vaderlands 2019

OER: een roman 
over een duizeling-

wekkende reis  
door de tijd

“Geloof en evolutie 

hoeven elkaar niet 

tegen te spreken, 

maar kunnen elkaar 

zelfs aanvullen. ‘Oer’ is 

het perfecte voorbeeld van de manier 

waarop wetenschap, literatuur en Bijbel 

een synergie kunnen aangaan van 

kennis, verbeelding en verwondering. 

Van harte aanbevolen voor iedereen die 

zich wil laten verwonderen en inspire-

ren door deze thematiek!” 

Samuel Lee, voorganger, docent VU Am-

sterdam, Theoloog des vaderlands 2020

“Genesis 1 en het verhaal 

van de quarks, gluonen 

en protonen vertellen 

beiden op poëtische 

wijze een onzegbaar 

gebeuren dat schepping 

heet. ‘Oer’ is origineel (protonen in 

gesprek over Jezus!) en van een diep 

besef doordrongen dat God koning 

is, zelfs tot op het niveau van atomen. 

Dit boek is een bewonderenswaar-

dige poging dit onbeschrijflijk besef 

onder woorden te brengen.” 

Tim van Wijngaarden, cabaretier TimZingt, 

natuurkundedocent

ADVERTORIAL

Half mei verschijnt een bijzonder boek, Oer. Het is een 

spannende roman voor jong volwassenen die past 

binnen de traditie van ’grote verhalen’ en doet denken aan de 

verhalen over Narnia van C.S. Lewis. Wij vroegen een aantal 

liefhebbers van dit genre om het boek vooruit te lezen. 

Dit zijn hun reacties:
Oer

Het grote verhaal van nul tot nu 
Cees Dekker, Corien Oranje, 

Gijsbert van den Brink

ISBN 9789033802188 
PAPERBACK | 128 PAG. | € 14,99

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

“Dit is een gewaagd 

boek. Een boek 

dat laat zien dat 

het mogelijk is: het 

aanvaarden van de 

evolutietheorie kan op een natuurlijke 

manier samengaan met geloven in de 

schepping door God en de opstanding 

van Jezus. Het is winst dat dit boek dit 

grote verhaal onbekommerd vertelt. 

Daarnaast slaagt het boek er op heldere 

wijze in om mij als lezer mee te nemen 

door een tijd en ruimte die ik nauwelijks 

kan bevatten: hoe maak je een theorie 

die 14 miljard jaar omspant, inzichtelijk 

en leesbaar. Hoe doe je de lezer iets van 

de Big Bang begrijpen? Hoe begrepen 

de eerste mensen iets van de bood-

schap van God? Hoe maak je iets van 

het onvoorstelbare voorstelbaar? Dit 

boek vertelt het. Van harte aanbevolen!”

Andries Knevel, programmamaker EO  
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Kids

Frits van Loenen

Kijk nou eens!
Voor echte speurneuzen 
Kijk nou eens! is een kijk- puzzel- en  
zoekboek ineen. Op vijftien grote,  
fullcolour platen is van alles te zien en  
te ontdekken. Een fantastisch boek  
voor echte speurneuzen vanaf 6 jaar.  
De platen hebben eerder in het  
kindertijdschrift Bimbam gestaan.

UITGEVERIJ DEN HERTOG | ISBN 9789033130441
GENIET | 32 PAG. | +6 jr | € 5,90

Vuurbaak Inspiratieboek
Vrije dagen of weken zijn vaak de  
momenten dat we – zelf, met onze 
partner of als gezin – bezinnen op wat 
we belangrijk vinden in ons leven. Het 
Vuurbaak Inspiratieboek biedt columns, 
verhalen en overdenkingen rond thema’s 
als geloof, opvoeding, duurzaamheid, 
werk en vrije tijd. Met vele gespreks- en 
doordenkvragen.

UITGEVERIJ VUURBAAK | ISBN 9789055605729  

PAPERBACK | 160 PAG. | € 9,99

Willeke Brouwer 

Kan het even normaal? 
Lotte van Lotte laat maar maakt weer 
van alles mee als brugklasser: een zoen 
op het toneel die niet doorgaat, een 
leuke nieuwe jongen in de klas en veel 
huiswerk. Een nieuw doldwaas verhaal 
over Lotte met veel hilarische scenes en 
lachbuien zonder einde!

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789026623530 
GEBONDEN | 208 PAG. | € 15,99

Andy Griffiths, Terry Denton

De waanzinnige boomhut  
van 117 verdiepingen
Andy en Terry hebben weer dertien 
waanzinnig grappige verdiepingen 
toegevoegd aan hun steeds groter 
wordende boomhut. Er is nu een 
minipaardjes-verdieping, een slaapfeest-
kamer, het Onderbroekmuseum en een 
Boomhutbezoekerscentrum! Dus waar 
wacht je op? Kom naar boven! Boordevol 
knotsgekke illustraties van de eerste tot 
de honderdzeventiende verdieping.

LANNOO | ISBN 9789401465380 
PAPERBACK | 384 PAG. | € 15,99

Michel de Boer

Zomer Doeboek
Voor een zomer VOL PLEZIER
Tweede editie van het succesvolle 
Zomer Doeboek uit 2019. Dit doeboek 
staat dit jaar opnieuw vol met verhalen, 
zoekopdrachten, strips, puzzels en nog 
veel meer! Kinderen kunnen ook weer 
uren plezier beleven komende zomer 
met dit Zomer Doeboek. Leuk voor 
onderweg of tijdens de vakantie, voor 
het hele gezin!

ARK MEDIA | ISBN 9789033835704 
PAPERBACK | 64 PAG. | +6 jr. | € 6,50

Met dit vrolijke 

Zomer Doeboek Zomer Doeboek 
hoef je je deze zomer geen moment 

te vervelen! Dit boek staat boordevol 

raadsels, puzzels, kleurplaten, 

(bijbel)verhalen, tekeningen, 

zoekopdrachten en nog veel meer. 

Doe spannende proefjes, speel 

verkeersbordenbingo en leer interessante 

weetjes over zon en regen.

Het kan allemaal in dit 

Zomer Doeboek Zomer Doeboek 

9 7 8 9 0 3 3 8 3 5 6 8 1

www.royaljongbloed.com
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Catherine Bruton

De balletschoenen van Aya
Aya is samen met haar moeder en 
broertje gevlucht voor de oorlog in Syrië. 
Onderweg is ze haar vader kwijtgeraakt. 
Aya droomt ervan om ballerina te wor-
den, maar deze droom lijkt ver weg. Tot 
Aya op een dag mee mag dansen in de 
klas van juf Helena. Lukt het Aya om haar 
verleden van zich af te dansen?

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043533164  
PAPERBACK | 256 PAG. | € 17,99

Aisha Meel 

Mijn opa is een foto  
Soms overlijdt opa of oma al voor hun 
kleinkind geboren wordt. In dit prenten-
boek wordt uitgelegd wie de opa op de 
foto bij oma thuis is, dat hij overleden is 
en dat hij in de hemel is. Een heel mooi 
boekje om te praten over dood, gemis  
en de hemel.

DE WONDERWOLK | ISBN 9789083045511  
GEBONDEN | 32 PAG. | +2 jr | € 12,95

Evelien van Dort 

Ga je mee op reis?
Een vrolijk voorleesboek met tien korte 
verhalen over reizen en vervoer. In een 
verhaal kun je elke reis maken die je wilt. 
Een reis vol nieuwe belevingen en avon-
turen waar je blij van wordt.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9879026623073 

GEBONDEN | 112 PAG. | € 12,50 
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DOE IETS 

geks
DENK IETS 

moois 
ZEG IETS 

liefs 
DAN HEEFT 

ELKE DAG IETS

 positiefs



ADVERTENTIE

Vraag naar de actiefolder met kortingsbonnen
in de boekhandel voor nog meer leesplezier!

De mooiste cadeaus 

voor Moederdag

Met Met 
extraatjeextraatje
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COLUMN

     
Een mooi boek 
voor deze tijd? 
Het is zaterdag 21 maart. Mijn zesde werkdag deze 

week. Eigenlijk ben ik vrij vandaag, maar ‘eigenlijk’ telt 

niet deze week. Om 16.00 uur ruim ik mijn bureau op 

en valt mijn oog op een to-do lijstje voor maandag. 

‘CD-opruiming achter etalages zetten’, ‘goedkope 

literatuur terug in de kast’, ‘tuinboeken in de 2e kamer’. 

Allemaal plannetjes die ik ruim een week eerder samen 

met mijn zus Marieke bedacht. Ik staar ernaar. Een 

simpel briefje met wat aantekeningen van vorige week. 

Maar het ding lijkt uit een andere wereld te komen. Een 

andere dimensie. Een ver verleden. Een Coronavrije 

tijd. Toen ik nog niet had gesproken met mijn vriendin 

die arts is en die vertelde over wat er in het ziekenhuis 

gebeurde. Toen we nog niet met pijn in het hart 

bedachten dat het misschien beter was om onze 

winkeldeuren tot nader order te sluiten en voorlopig 

alleen te bezorgen. Toen we nog niet alleen mini-

overlegjes via de telefoon hadden omdat Marieke 

verkouden thuis les zat te geven aan haar kinderen. 

Toen we nog niet elk uur twijfelden of we de juiste 

beslissingen namen en gingen onderzoeken of we niet 

tóch veilig open konden blijven. Toen ik mijn vader en 

moeder nog een knuffel kon geven en de hand van 

mijn kleine neefje die net leert lopen nog vast kon 

pakken…

Wat een zegen dat we nu zo sterk voelen wat voor 

wonderlijke onderlinge verbondenheid Hij tussen ons 

schiep. Wat een zegen dat we er mogen zijn voor 

elkaar. Op afstand en allerlei bijzondere manieren. Wat 

een zegen dat we mogen geloven dat HIJ onze hand 

altijd vast blijft houden.

Een mooi boek voor deze tijd? Wees niet bang, van 

Samuel Wells. Of Dicht bij Jezus van Sarah Young. 

Of gewoon... de Bijbel.

Elise Walinga

Riemer & Walinga de Boekverkoopers, Ermelo



 hallo zon en hallo dag
 zullen we samen stralen beginnen met een lachzullen verwonderen, beleven gewoon dankbaar zijngenieten van momenten groot of best wel   klein  
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