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Veertigdagenkalender 

Onder de pannen is het thema wat Joke van der Velden koos voor de 

Veertigdagenkalender 2017. Een dat is veel meer dan onderdak 

hebben zoals u zult merken. 

Aan de hand van bijbelgedeeltes gaat het op de zondagen over 

onderdak vragen, willen bieden, creëren en verlenen. 

De zaterdagen zijn voor de kinderen met leuke opdrachten. Verder zijn 

er gedichten, verhalen om over door te denken, gebeden en recepten. 

Deze tijd op weg naar Pasen is een periode van inkeer, daar staat de 

kleur paars voor. 

Halverwege mogen we even opademen, maar de hele weg is geplaveid 

met hoop, kansen en verzet tegen situaties waarin mensen geen 

onderdak hebben. 

Ds. Joke van der Velden, isbn 978 90523 9666 € 3,50  

Voor grotere aantallen gelden staffelprijzen, 

Bonnefooi 

Zie je wel? Is de titel van het project voor de Veertigdagentijd, 

Bonnefooi volgt daarbij de lezingen van het 

Oecumenisch Leesrooster. 

Klein en groot kunnen deze Veertigdagentijd een bijdrage leveren. 

Een informatie powerpoint is te zien op www.kinderdienst.nl 

Bonnefooi: € 17,50  

Posters en cdrom met powerpoint € 20,00  

Bonnefooi wordt groen! 
Dat betekent dat Bonnefooi niet meer op de mat valt, maar in de 

mailbox. 

Inhoudelijk blijft Bonnefooi hetzelfde, mooi materiaal waar kinderen en leiding iets aan 

hebben. Het digitale materiaal mag binnen de eigen wijkgemeente doorgezonden worden 

zodat alle leden van de werkgroep en de voorgangers het materiaal voorhanden hebben. 

Vanaf de volgende jaargang zijn de kosten van een abonnement € 47,50 
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 Op de uitkijk 

In dit boek gaat het over de vraag, hoe het uit te houden in barre, 

onzekere tijden. 

Een vraag zo oud als de mensheid. Roel Pomp vertelt de 

levensgeschiedenissen van Bijbelse mensen die in hun tijd ook met 

deze vragen leefden. In de verhalen van Abel tot en met Jezus vonden 

zij de moed om overeind te blijven, in een vertrouwende hopeloosheid 

zei Luther. 

Zo vertelt Pomp de verhalen opnieuw. Geen proza, geen gedichten, 

maar iets daar tussen in. Je moet ze eigenlijk aan elkaar voorlezen zegt 

Kick Bras in zijn voorwoord. 

Op onze website een leesproef. ISBN 978 905263 9437 € 15,00  

Bij het gesprek over God en de bijbel schreef Freek N.M. Nijssen 

enkele jaren geleden het boekje "ik god, jij godt, wij godden". Nu het 

gesprek daarover in kerk en media weer volop gevoerd wordt brengen 

we dit boekje nog een keer onder de aandacht. 

Wat Nijssen deed, was nadenken voorbij de discussie over het 

'bestaan' van God. Hij verkende vooral de mogelijkheden die inzicht 

geven als geloven gezien wordt als een vorm van spelen. Zijn 

suggestie om God niet zozeer als een substantivum op te vatten maar 

als een werkwoord, helpt ook nu om de vraag naar God te verhelderen. 

Zo ontstond de titel van dit boek. Redactie en samenstelling Jan 

Buikema, voorwoord prof. Dr. Andrë Droogers. 

Relibris: ISBN 978 905302 0135 € 15,00 bestellen 

Voor de agenda: 
25 & 26 maart 2017 organiseer de Oecumenische Vrouwensynode een Synodeweekend "Do 

you care?!" 

Voor wat je ter harte gaat, zorg je: inspiratie, doordenking en initiatief vanuit feministisch 

christelijk perspectief. Met lezingen en zowel inhoudelijke als creatieve workshops. 

Informatie over het programma is te vinden op www.vrouwensynode.nl  

 Meer informatie over onze uitgaven is te vinden op www.narratio.nl 
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