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4 MOZAÏEK

Irma Joubert:
geschiedenis
met een hart

Staande display bij afname van
18 exemplaren 8713791071839

9789023960287

9789023950530

Winelands Photography

52.000 ex.
verkocht

big seller • serie compleet • geschiedenis

MOZAÏEK

5

De langverwachte
nieuwe Joubert!

WOII-verhaal dat thuiskomt in Zuid-Afrika
MARKETING \
→ Grote buzz-campagne voor
verschijnen
→ Boekpresentatie als livestreamevent met auteur
→ Auteur is beschikbaar voor
(online) interviews
→ A1-poster 8713791071808
→ A2-poster 8713791071815
→ Staande display bij afname van
18 exemplaren 8713791071839
→ Backcard bij afname van
8 exemplaren 8713791071822
→ Blow-up boek 8713791071846
→ Advertenties in diverse media
→ Outdoor-postercampagne

INHOUD \

Eindelijk: het derde deel van Irma Jouberts jongste serie! Ook
uitstekend als standalone te lezen.
In Een thuis in Afrika wordt de zevenjarige Charles, vanwege de
bombardementen op Londen, in 1940 naar het platteland
van Schotland geëvacueerd. Aan de andere kant van
Europa trekt het Duitse leger ten strijde tegen Rusland. Onder de
manschappen bevindt zich een jonge majoor, Oswald von Stein. De
oorlog tekent de beide jongens voor het leven. Onafhankelijk van
elkaar reizen ze naar Zuid-Afrika om daar een nieuw bestaan op
te bouwen.

Verschijningsdatum
19 oktober 2021
Titel Een thuis in Afrika
Serie Onderweg naar Afrika #3
Oorspronkelijke titel Een plaas in Afrika
Auteur Irma Joubert
Vertaler Dorienke de Vries
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 528 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN e-book 9789023960669
Prijs e-book € 12,99
ISBN audiobook 9789023960676 (24-032022)
Prijs audiobook € 17,99
NUR 302
ISBN folio 9789023960652

9 789023 960652

6 MOZAÏEK

Ik zou bijna zeggen: ‘Ze is de nieuwe
Renate Dorrestein.’ Niet te geloven dat
dit een debuut is.
– Ria van Halem, boekhandel Verkaaijk, Gouda

Een jonge jongen die de zware last van
een heel gezin op zich neemt. Deze
roman doet onderhuids iets met je.
Heel aangrijpend.
– Wim Krings, boekhandel Krings, Sittard

Een zeer indrukwekkend debuut! Heftige
maar liefdevolle roman tegen de achtergrond
van de onstuimige Hollandse kust.
– Nadine Mussert, boekhandel Van der Meer, Noordwijk

MOZAÏEK

In één ruk uitgelezen op de dag van
ontvangst. Ik ben diep geraakt. Dit verhaal
heeft alles in zich om een bestseller te
worden en prijzen te winnen.
– Daan Welboren, Nauta Boek, Texel

Wat een geweldige ontdekking.
Indrukwekkend zoals het verhaal
onder je huid kruipt, en wat schrijft
Janke Reitsma prachtige zinnen, zo
beeldend dat je het ook echt voor je
ziet. Een prachtig debuut.

– Jeanet Moorman, boekhandel Lovink, Lochem

7

8 MOZAÏEK

Met haar
trefzekere stijl
trekt Janke
Reitsma je in volle
vaart het verhaal
in. Een verhaal
over mensen die
overal tussen
wal en schip
vallen, maar
onontkoombaar
verbonden zijn
met elkaar.
– Anne Büdgen,
schrijver en dichter

Nieuw
Nederlands
talent
AUTEUR \
Janke Reitsma (1988) is
gedragswetenschapper en
publiceerde twee korte verhalen
in het literair tijdschrift Liter. Ze
studeert literaire fictie aan de
schrijversvakschool in Groningen
en won diverse schrijfwedstrijden.
Ze woont in Zwolle.

© Judith Jockel

debuut • ontwricht gezin • Waddenzee

MOZAÏEK

9

Gezinsdrama midden in
overweldigende natuur

Overrompelend, confronterend, vertederend
MARKETING \
→ Voor de lezers van Gerbrand
Bakker, Jaap Robben en Griet op
de Beeck
→ Boektrailer
→ Interviews in landelijke
dagbladen
→ Advertentiecampagne
→ Set van 25 voorpublicaties
8713791071853
→ A2-poster 8713791071860

INHOUD \

Koen leidt met zijn ouders een geïsoleerd bestaan aan de
waddenkust. Met z’n drieën vormen ze een front tegen de
buitenwereld. Als zijn moeder zwanger raakt en met haar medicijnen
stopt, keren haar psychische klachten terug. Aukje wordt geboren
met een ernstige chromosoomafwijking. Ze zal niet lang leven. Terwijl
zijn vader op de achtergrond raakt, zorgt Koen voor zijn zusje.
Een verantwoordelijkheid die zo ver voert dat hij besluit Aukje naar
het wad te brengen, de plek die hij als het paradijs op aarde
beschouwt en waarvan hij vindt dat ze die één keer moet zien.
Een evenzeer beklemmende als bevrijdende roman over een
ontwricht gezin tegen het decor van het verraderlijk mooie
Waddengebied. Een verhaal dat vragen stelt over hoe wij denken over
leven en dood .

Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Niets ontgaat ons
Auteur Janke Reitsma
Uitvoering paperback met flappen
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 288 pagina’s
Prijs € 22,99
ISBN e-book 9789023960775
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789023960782
Prijs audiobook € 14,99
NUR 301
ISBN folio 9789023960768

9 789023 960768

10 MOZAÏEK

Een meeslepende,
grootse roman.
– The New York Times

© Scott Huck

AUTEUR \
Andrew J. Graff bracht in zijn jeugd
vele uren door in de Northwoods
van Wisconsin. Na zijn uitzending
naar Afghanistan behaalde Graff
een Master of Fine Arts. Hij woont in
Ohio en doceert Engels en creatief
schrijven aan Wittenberg University.

Een odyssee door de
wildernis met tal van rijke
momenten.
– Publishers Weekly

Een nostalgisch comingof-ageverhaal in een ruige,
intrigerende setting.
– Kirkus Reviews

Een meeslepend avontuur
vol gevaar, moed en humor.
– Richard Russo

coming-of-age • wildernis • loutering

MOZAÏEK

11

Een vlucht in de
ruige natuur
Literaire avonturenroman

MARKETING \
→ Boektrailer
→ Advertenties in retailmagazines
→ A2-poster 8713791071792
→ Online leesclubkit
→ Leesexemplaren voor
boekhandel en pers

INHOUD \

Op een zomeravond kan de tienjarige Fisher het niet langer aanzien
dat zijn beste vriendje door zijn eigen vader mishandeld wordt.
Hij schiet te hulp – maar dat loopt helemaal fout af. De twee jongens
denken dat ze een moord hebben begaan en vluchten de ruige
Northwoods van Wisconsin in. De volwassenen die hen proberen te
vinden en te beschermen zetten alles op alles om hen op tijd te
bereiken.
Een tijdloos verhaal over verlies, hoop en avontuur dat als de rivier
zelf door het zintuiglijk geportretteerde landschap van de Upper
Midwest stroomt.

Verschijningsdatum
11 januari 2022
Titel De rand van de wereld
Oorspronkelijke titel Raft of Stars
Auteur Andrew J. Graff
Vertaler Connie van de Velde
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789023959847
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789023960744
Prijs audiobook € 14,99
NUR 302
ISBN folio 9789023959830

9 789023 959830

12 MOZAÏEK

Boekenbloggers over
Bij mij ben je veilig:
#\
Je staat echt versteld
van de moed die Fusia
getoond heeft.
– Koukleum.nl

#\
Deze jonge Poolse
is een vrouw om
nooit te vergeten.
– Fijnzinnig.nl

#\
Dit is zo’n aanrader!
Sinds ik erin begonnen
ben pak ik hem er ieder
vrij moment bij.
– Boekleven.nl

9789026623516

pageturner • post WO-II • zoektocht naar roots

MOZAÏEK
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Gruwelijk spannende
zoektocht naar recht
Als je ontdekt dat je vader fout was

MARKETING \
→ Social-mediacampagne
→ Auteur is online beschikbaar
voor interviews en
promotieactiviteiten
→ A2-poster 8713791071785
→ Leesexemplaren voor
boekhandel en pers

AUTEUR \
Sharon Cameron brak in Nederland door
met Bij mij ben je veilig, het spannende
en waargebeurde verhaal van een Poolse
tiener die dertien Joden verborgen hield
op haar zolder, onder de ogen van de
nazi’s.

INHOUD \

Met de vaart en spanning van een thriller schrijft Cameron
opnieuw een op feiten gebaseerd verhaal, ditmaal over ‘project
Bluebird’: met gebruik van in concentratiekampen ontwikkelde
technieken beoogde de CIA het geheugen van mensen te
resetten.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ontvlucht Eva het
verwoeste Berlijn en reist naar New York. Op zoek naar de
waarheid over haar afkomst ontdekt ze welke gruwelijke
praktijken haar vader tijdens de oorlog uitvoerde. Eva wil maar één
ding: gerechtigheid.

Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Het Bluebird geheim
Oorspronkelijke titel Bluebird
Auteur Sharon Cameron
Vertaler Roeleke Meijer
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 400 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789023960737
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789023960751(20-122021)
Prijs audiobook € 14,99
NUR 302
ISBN folio 9789023960720

9 789023 960720

14 MOZAÏEK

Parijs • kliniek • vriendschap

De helende kracht van
liefde en aandacht
Voor de lezers van Elena Ferrante
MARKETING \
→ Won 15 literaire prijzen
→ Intieme leeservaring door
brieven en dagboekfragmenten

AUTEUR \
Cathy Bonidan is docent. Ze debuteerde
met Ons zwijgen en ons spreken,
dat vijftien prijzen kreeg. Sindsdien
publiceerde ze nog twee romans.

Opnieuw
aangeboden

Verschijningsdatum
7 december 2021

Titel Ons zwijgen en ons spreken
Oorspronkelijke titel Le parfum de
l’hellébore
Auteur Cathy Bonidan
Vertaler Jeanine Erades
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 272 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789023960355
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789023960645
Prijs audiobook € 14,99
NUR 302
ISBN folio 9789023960348

INHOUD \

Een fascinerende inkijk in de manier waarop er in de vorige eeuw in
de psychatrie met kinderen werd omgegaan.
Annes oom is directeur van een psychiatrische inrichting in
Parijs, jaren zestig. Anne raakt er bevriend met Beatrice, opgenomen
wegens anorexia. Samen bekommeren ze zich om kleine Chiel, die
vanwege zijn onaangepaste gedrag ‘de idioot’ genoemd wordt.
Ze ontdekken dat er een een onconventionele manier is om contact
met hem te krijgen.

#\

Fascinerende roman, met een prachtige, gevoelige
stijl. Werkelijk een juweeltje. – Juryrapport Le Grand Prix
National Lions de Littérature

9 789023 960348
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16 KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

De pers over Joy:
#\

Zeker tegen het einde
zal dit verhaal geen
lezer onberoerd laten.
– EO Visie
#\

Boeiend en
meeslepend.
– Nederland Dagblad
#\

C.S. Lewis-fan of niet,
dit boek is sowieso
mooi. – Jente

9789023957317

Narnia • C.S. Lewis • de kracht van verbeelding

KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE
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Het verhaal
achter Narnia
Van de auteur van Joy

MARKETING \
→ Social-mediacampagne
→ Advertenties
→ Boektrailer
→ Leesexemplaren voor
boekhandel en pers op aanvraag
→ A2-poster 8713791071747

AUTEUR \
Patti Callahan is New York Timesbestsellerauteur. Ze stond op de shortlist
voor diverse literaire prijzen. In Nederland
verscheen eerder de roman Joy, over de
vrouw van C.S. Lewis.

INHOUD \

Wis- en natuurkundestudent Megs Devonshire houdt van feiten,
behalve dan van het feit dat haar veel jongere broertje George
niet lang meer te leven heeft. De jongen is compleet in de ban van
Narnia en hij smeekt Megs om te achterhalen waar het idee
van Narnia vandaan komt. Ze spoort de auteur op, maar in plaats
van antwoorden geeft Jack Lewis haar nieuwe verhalen, en
daarmee iets veel waardevollers: het inzicht dat verbeelding en
hoop krachtiger kunnen zijn dan welk feit ook.

#\

Lees dit boek, en lees het opnieuw. Het is
misschien geen Narnia, maar er zit magie
in dit verhaal. – Douglas Gresham, C.S. Lewis’ stiefzoon

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Er was eens een kleerkast
Ondertitel Het verhaal achter Narnia
Oorspronkelijke titel Once Upon a
Wardrobe
Auteur Patti Callahan
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 288 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789029731850
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789029731867
Prijs audiobook € 14,99
NUR 302
ISBN folio 9789029731843

9 789029 731843

18 KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

jaren vijftig • rouwverwerking • diversiteit

Over vriendschap die
ras en religie ontstijgt
en het wegwassen van schuld
MARKETING \
→ Social-mediacampagne
→ Blogtour

9789029729703

INHOUD \
Verschijningsdatum
14 december 2021
Titel Het gefluister van het water
Oorspronkelijke titel The Solace of Water
Auteur Elizabeth Byler Younts
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 384 pagina’s
Prijs € 22,99
ISBN e-book 9789029731881
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789029731898
Prijs audiobook € 14,99
NUR 302
ISBN folio 9789029731874

In deze roman combineert Elizabeth Byler Younts de twee dingen
die ze het best kan: een diepgaand, emotioneel verhaal
vertellen en tegelijk de leefwereld schetsen van mensen die
misschien ver van ons af staan, maar toch heel dichtbij voelen.
De tiener Sparrow verhuist met haar ouders naar het overwegend
witte Pennsylvania. Ze voelt zich diep ongelukkig na de dood van
haar broertje, waarvan haar moeder haar de schuld geeft. Zal
een nieuwe omgeving hen helpen, of wordt alles alleen maar
ingewikkelder?
#\

De rillingen lopen je over de rug en
de tranen springen je in de ogen.
– Nederlands Dagblad over De verborgen kinderen

9 789029 731874

Tweede Wereldoorlog • Italië • liefde

KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE
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Onderduik op het
Italiaanse platteland

Nieuwe roman van veelbelovende auteur
MARKETING \
→ Auteursinzet
→ Hebban leesclub-boek
→ Social-mediacampagne
→ A2-poster 8713791071778

LIBELLE
BOEK VAN
DE MAAND
MAART ’21

9789029730242

INHOUD \

1943. De Joodse Nina duikt onder bij de Italiaanse Nico door
zich voor te doen als zijn kersverse verloofde, die samen met hem de
familieboerderij komt runnen. Maar het boerenleven valt haar zwaar
en sommige buren zijn achterdochtig. Vooral Zwerger, die voor
de Duitsers werkt en nog een rekening te vereffenen heeft met Nico.
Terwijl Nina en Nico langzaam nader tot elkaar komen, doet Zwerger
zijn uiterste best om hen juist uit elkaar te drijven.

#\

Ik weet nu al dat ik dit boek nog eens zal
herlezen. – Books And Paris over Een tijd om nooit te vergeten

Verschijningsdatum
18 januari 2022
Titel Onze donkerste nacht
Oorspronkelijke titel Our Darkest Night
Auteur Jennifer Robson
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 400 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789029731829
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789029731836
(16-12-2022)
Prijs audiobook € 14,99
NUR 302
ISBN folio 9789029731812

9 789029 731812

20 KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

midprice • romantiek • Regency

De koningin van de 		
maakt het weer een		
€ 15,-

#\
Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Het geheim van Pembrooke Park
Auteur Julie Klassen
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 496 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789029732116
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789029732123
Prijs audiobook € 14,99
NUR 342
ISBN folio 9789029732109

Het verhaal leest als een tierelier, is heerlijk
romantisch en nog spannend ook. Klasse,
Klassen! – Nederlands Dagblad
#\

Men zegt dat dit het beste boek van de auteur tot
nu toe is, en daar ben ik het zeker mee eens.
– wereldvanboeken.nl
#\

Erg goed uitgewerkt en ik wist dan ook tot het
eind niet wat zich nu allemaal afgespeeld had
voordat Abigail in Pembrooke Park kwam.
– een lezer op hebban.nl

9 789029 732109

Regency • romantiek • geheimzinnig

KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE
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		 Regency-romans
		 tikkeltje mysterieus
MARKETING \
→ A1-poster 8713791071754
→ A2-poster 8713791071761
→ Inclusief folder met alle titels
→ Social-mediacampagne
→ Videoboodschap van auteur

Meer dan

70.000
Klassens
verkocht

AUTEUR \
Julie Klassen zegde haar baan als
redacteur bij een uitgeverij op voor een
bestaan als schrijver van historische
romans over het negentiende-eeuwse
Engeland, boordevol mysterie, intrige en
romantiek. Met drie van haar romans
sleepte ze een Christy Award in de wacht.

INHOUD \

Om haar broer te helpen reist Miss Rebecca Lane af naar het tot
hotel omgetoverde klooster Swanford Abbey. Daar aangekomen
merkt Rebecca vreemde zaken op in het hotel, waaronder een in
een mantel gehulde figuur die ’s nachts door de gangen sluipt.
Tot haar schrik blijkt ze een van de andere gasten te kennen, de
magistraat en haar voormalige buurjongen Sir Frederick, die lang
geleden haar hart brak. Wanneer een beroemde schrijver dood
gevonden wordt, gaat Sir Frederick op onderzoek uit en ontdekt dat
er meerdere gasten zijn die een motief voor de moord hebben,
onder wie Miss Lane.

Verschijningsdatum
18 januari 2022
Titel De echo van Swanford Abbey
Oorspronkelijke titel Shadows of Swanford
Abbey
Auteur Julie Klassen
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 496 pagina’s
Prijs € 23,99
ISBN e-book 9789029731911
Prijs e-book € 12,99
ISBN audiobook 9789029731928 (17-062022)
Prijs audiobook € 16,99
NUR 342
ISBN folio 9789029731904

9 789029 731904

22 KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

jaren dertig • familie • genade

Prachtroman over een
verloren dochter
Van schaamte naar vergeving
MARKETING \
→ Social-mediacampagne

Voor de
fans van
Verdwaalde
ster van
Francine
Rivers

AUTEUR \
Van Stephanie Landsem verschenen
eerder de bijbels-historische romans De
tempeldief en De vrouw bij de bron. Met
deze nieuwe roman slaat ze een andere
richting in: het verhaal speelt zich af in het
Hollywood van de jaren dertig.

Verschijningsdatum
11 januari 2022
Titel Meer dan goud
Oorspronkelijke titel In a Far-off Land
Auteur Stephanie Landsem
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 400 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789029731980
Prijs e-book € 9,99
NUR 302
ISBN folio 9789029731973

9 789029 731973

INHOUD \

Als haar familie tijdens de Depressie in financiële
problemen raakt, vertrekt Minerva Sinclaire naar Hollywood,
vastbesloten om carrière te maken als filmster en het familiebedrijf
te redden met het geld dat ze verdient. Maar het loopt anders.
Minerva belandt in een neerwaartse spiraal, tot ze
uiteindelijk moet vluchten omdat ze onterecht wordt verdacht van
moord. In plaats van haar familie te helpen, heeft ze hun alleen
maar meer problemen bezorgd. Kan ze ooit nog terug naar
huis?

historische roman • romantiek • geloof

KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE
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Ontroerend debuut
van christelijk talent
over de kracht van kwetsbaarheid

MARKETING \
→ Social-mediacampagne

INHOUD \

Cadence Piper is een teruggetrokken meisje met een groot talent:
ze kan prachtig zingen. De Amerikaanse Burgeroorlog
is in volle gang en wanneer het Cadence niet lukt om aan het werk
te komen als verpleegster, besluit ze te gaan zingen voor de ernstig
gewonde soldaten in het Judiciary Square Hospital. Hierbij
kruist ze het pad van dokter Joshua Ivy, en hij maakt het haar niet
gemakkelijk. Samen zouden ze veel meer kunnen bereiken, maar
dan moet Joshua Cadence wel durven toelaten…

AUTEUR \
Tara Johnson schrijft, spreekt én zingt. Ze
heeft een passie voor verhalen en hoopt
haar lezers te helpen om zich te bevrijden
van de onwaarheden die ze over zichzelf
geloven. In de VS was Tara genomineerd
voor een Christy Award en een Carol
Award.

Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Zingen in het maanlicht
Oorspronkelijke titel All Through the Night
Auteur Tara Johnson
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 368 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789029732000
Prijs e-book € 9,99
NUR 342
ISBN folio 9789029731997

9 789029 731997

24 KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

historische roman • romantiek • British Home Children

Zoektocht vol hoop,
spanning en romantiek
Slot van tweeluik

9789029729703
Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Een koffer vol raadsels
Serie De Familie McAlister
Oorspronkelijke titel No Journey Too Far
Auteur Carrie Turansky
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 384 pagina’s
Prijs € 22,99
ISBN e-book 9789029731942
Prijs e-book € 9,99
NUR 342
ISBN folio 9789029731935

9 789029 731935

INHOUD \

In dit los te lezen vervolg op Een oceaan van hoop gaat Garth
McAlister terug naar Canada. Het is 1919. Tien jaar geleden werd
Garth buiten medeweten van zijn moeder om naar Canada gebracht
om daar te werken. Nu is hij vastberaden om ook zijn zusje in
Canada op te sporen – evenals zijn geliefde van wie hij al maanden
niets heeft gehoord. Lukt het Garth om zijn dierbaren weer bij
elkaar te brengen?

bijbels-historisch • koning Manasse • afgoderij

KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE
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De misstappen van de
beruchte koning Manasse
Andrews brengt bijbelverhalen tot leven
MARKETING \
→ Boekenlegger
→ Social-mediacampagne
→ Leesclubvragen beschikbaar

INHOUD \

Op achtjarige leeftijd wordt Meshullemeth als speelmaatje voor de
vijfjarige Manasse naar het koninklijk paleis gehaald. Als
koning Hizkia overlijdt, wordt Manasse koning en Meshullemeth zijn
vrouw. De in Jahweh teleurgestelde Manasse heeft veel interesse in
andere goden en aanbidt liever de zon, de maan en de sterren.
De afgoderij breekt het hart van zijn moeder. Haar woorden dringen
niet door tot haar zoon, maar misschien wel tot zijn vrouw.
#\

Een knap stuk werk, dit boek. Ik heb het in één
adem uitgelezen. – Nederlands Dagblad over Voor de leeuwen
#\

Het is alsof je bij alles wat er gebeurt op de eerste
rij zit – Leeslievelings over Voor de leeuwen

9789043531528

9789029729192

Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Koningin in de nacht
Oorspronkelijke titel Isaiah’s Legacy
Auteur Mesu Andrews
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 416 pagina’s
Prijs € 22,99
ISBN e-book 9789029731966
Prijs e-book € 9,99
NUR 302
ISBN folio 9789029731959

9 789029 731959

26 KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

kerstverhalen • fondsauteurs • mooi cadeau

Schitterende
kerstverhalen

Voor thuis en voor vieringen
MARKETING \
→ Social-mediacampagne met
auteurs in aanloop naar de
kerstperiode

INHOUD \
Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Buiten sneeuwt het
Ondertitel Kerstverhalen
Auteur Marlies Medema, Els Florijn, Frans
Willem Verbaas en anderen
Uitvoering hardcover
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 18,99
ISBN e-book 9789029732093
Prijs e-book € 9,99
NUR 303
ISBN folio 9789029732086

9 789029 732086

Een buschauffeur die de weg kwijtraakt en een bijzondere
ontdekking doet. Een vader die zoekraakt en op een
onverwachte plek wordt gevonden. Een vrouw die op zoek
gaat naar een leuke man voor bij het kerstdiner, maar de verdwaalde
poes blijkt gezelliger. Buiten sneeuwt het is een hartverwarmende
verzameling kerstverhalen vol verrassingen, geschikt om te
lezen bij kerstvieringen of gewoon thuis als zinvol momentje
voor jezelf.
Met medewerking van onder andere Marlies Medema, Els Florijn,
Frans Willem Verbaas, Corien Oranje, Josha Zwaan, Rikkert
Zuiderveld, Elly Zuiderveld, Elsbeth Gruteke en Sarah van der Maas.

kerst • geloofsopvoeding • novelle

KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

27

Het grootste cadeau staat
niet in de speelgoedgids
Nostalgische en vertederende novelle

MARKETING \
→ Crosspromotie met Een lied in
de schaduw
→ Advertentiecampagne
→ A2-poster 8713791071723
→ Social-mediacampagne
→ Backcard bij afname van
6 exemplaren 8713791071723

Los te lezen
vervolg op
Als ik jou was

9789029729857

Verschijningsdatum
2 november 2021

INHOUD \

De zoontjes van Eve en Audrey (Als ik jou was) wonen met hun
moeders in Amerika en zijn geobsedeerd door Kerst en vooral door
het vooruitzicht van cadeaus. Eve en Audrey zien het met lede
ogen aan. Kerst hoort niet om cadeautjes te draaien, maar hoe
kunnen ze dat hun zoons leren? Ondertussen worstelt Eve met
schuldgevoelens die ze maar niet kan loslaten en zet Audrey
de moedige stap naar een opleiding verpleegkunde.
Een nostalgisch kerstverhaal dat laat zien dat de geschenken
met de meeste impact de geschenken zijn die we het minst
verwachten en niet verdienen.

Titel Alles wat ik wens
Ondertitel Een verhaal over de ware
betekenis van Kerst
Oorspronkelijke titel The Wish Book
Christmas
Auteur Lynn Austin
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 16,99
ISBN e-book 9789029731669
Prijs e-book € 7,99
ISBN audiobook 9789029731676 (7-122021)
Prijs audiobook € 12,99
NUR 302
ISBN folio 9789029731652

9 789029 731652

Feelgood
met een hart

zichtbaarheid in de winkel
Met trots presenteren wij u ons nieuwe feelgoodlabel Feelgood
met een hart. Een herkenbaar label voor de groeiende groep
lezers die houden van romantische en hartverwarmende
verhalen met diepgang én een happy end. We koppelen
veelbelovende auteurs aan gevestigde namen en zetten zo
christelijke feelgood nog sterker op de kaart in de boekhandel.
Vanaf dit najaar (en waar mogelijk al eerder) zult u de
kenmerkende Feelgood met een hart-sticker tegenkomen op
onze ultieme feelgoodromans, zoals die van Irene Hannon,
Karen Kingsbury, Deborah Raney en Melissa Tagg. Neem vooral
eens een kijkje op onze Facebook- en Instagrampagina.

romantiek • idyllisch kustplaatsje • verslavende serie

KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE
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In Hope Harbor
helen alle harten

Met gloednieuwe, innemende personages
MARKETING \
→ Digitaal promotiemateriaal
→ Crosspromotie met eerdere
delen

Bingereading
alert!

AUTEUR \
Irene Hannons grote kracht zijn haar
interessante en tegelijk levensechte
personages, in wiens struggles vrijwel elke
lezer wel iets herkent.

INHOUD \

In dit zesde deel van de Hope Harbor-serie kruist het pad van
een stugge ex-militair dat van een idealistische lerares. Ze
staan lijnrecht tegenover elkaar in een probleem dat de kleine
gemeenschap van Hope Harbor verdeelt, en weten zich geen raad
met de aantrekkingskracht die ze beiden voelen. Een verhaal
dat niet alleen lekker wegleest, maar je ook aan het denken zet over
vriendschappen, over hoe snel we soms oordelen en over de dingen
die je tegenhouden om je dromen te verwezenlijken.

9789043531948

9789029728645

9789029729826

9789029730143

9789029731409

Verschijningsdatum
7 december 2021
Titel Sterrenbaai
Serie Hope Harbor #6
Oorspronkelijke titel Starfish Pier
Auteur Irene Hannon
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789029732062
Prijs e-book € 9,99
ISBN audiobook 9789029732079
Prijs audiobook € 14,99
NUR 302
ISBN folio 9789029732055

9 789029 732055

30 KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

ziekte • romantiek • familie

Alles wat je van Kingsbury
mag verwachten
Over omgaan met wat op je pad komt

9789029730433

9789029730990
Verschijningsdatum
5 oktober 2021

Titel Waar ik voor leef
Oorspronkelijke titel Truly, Madly, Deeply
Auteur Karen Kingsbury
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789029732048
Prijs e-book € 9,99
NUR 302
ISBN folio 9789029732031

INHOUD \

Tommy Baxter wil zijn droom om politieagent te worden
najagen, maar zijn moeder wil daar niets van weten, omdat ze
haar vader is verloren op 11 september. Terwijl Tommy in de
familiegeschiedenis duikt, raakt hij ervan overtuigd dat hij het
onrecht in de wereld wil bestrijden. Als zijn vriendin ziek wordt
en moet vechten voor haar leven, beseft hij echter dat de strijd nog
maar net begonnen is.

#\

Het verhaal zit vol oude bekenden,
geloofslessen en de nodige romantiek, en
heeft een fijn happy end. Dik geslaagd!
– Recensie op Hebban.nl over Iemand zoals jij

9 789029 732031

verzamelwoede • rouwverwerking • romantiek
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Licht brengen in het
leven van anderen

Aangrijpende psychologische roman
MARKETING \
→ Christelijke psychologische
roman voor de lezers van Karen
Kingsbury en Deborah Raney
→ Advertentie in PUUR! Magazine
→ Crosspromotie

INHOUD \

Spullen maken niet gelukkig, weet verzamelwoede-expert Camille.
Met haar podcast Let In The Light en door middel van huisbezoek
probeert zij extreme verzamelaars te helpen weer grip op hun
leven te krijgen. Ze krijgt hierbij hulp van Eli Rand, die een klein
afvalbedrijf runt. Ze raakt aan hem gehecht, maar zijn verleden als
verzamelaar baart haar zorgen. Camille draagt zelf ook een
trauma met zich mee. Wordt het voor haar ook niet eens tijd om het
licht in haar leven binnen te laten?
#\

Een gevoelig portret van psychische problemen
en de impact ervan op anderen. Dit is Ruchti’s
beste werk tot nu toe. – Publishers Weekly

AUTEUR \
Cynthia Ruchti is een Amerikaanse
bestsellerauteur met al vele titels op
haar naam, zowel fictie als non-fictie.
Eén ding is altijd prominent aanwezig in
haar boeken: hoop. Het geloof speelt een
belangrijke rol in haar werk. Schijn door
mij is haar debuut in het Nederlands.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021

Opnieuw
aangeboden

Titel Schijn door mij
Oorspronkelijke titel Afraid of the Light
Auteur Cynthia Ruchti
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 336 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789029731041
Prijs e-book € 9,99
NUR 302
ISBN folio 9789029731034

9 789029 731034

32 KOKBOEKENCENTRUM \ FICTIE

spanning • identiteit • vergeving

Krachtige mix van
spanning & inspiratie

Gloednieuwe thriller dochter Ted Dekker
MARKETING \
→ Boekenlegger
→ Social-mediacampagne

AUTEUR \
Als de dochter van prijswinnend auteur
Ted Dekker is het schrijversvak Rachelle
Dekker met de paplepel ingegoten. Eerder
schreef ze samen met haar vader
Het rode koord. Negen borduurt hierop
voort, maar kan als losstaande roman
worden gelezen.

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel Negen
Oorspronkelijke titel Nine
Auteur Rachelle Dekker
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789029732024
Prijs e-book € 9,99
NUR 332
ISBN folio 9789029732017

9 789029 732017

INHOUD \

Rachelle Dekker houdt lezers op het puntje van hun stoel met een
thriller vol actie én met een krachtige boodschap: je verleden
hoeft niet je toekomst te bepalen. Zoe slaagt er behoorlijk goed
in haar verleden te ontvluchten. Als er plotseling een verwilderd
meisje zonder geheugen haar leven binnenstapt, wordt
Zoe echter gedwongen de confrontatie met haar eigen pijnlijke
herinneringen aan te gaan.

#\

Fans van Ted Dekker zullen blij zijn dat zijn
dochter de traditie voortzet. – Publishers Weekly

najaar

2021

voorjaars
Zomer &
aanbieding
Keuning
2018

34 ZOMER & KEUNING

Een
romantisch
verhaal met
een zoet
einde, waar
de eerlijke
schets
van een
persoonlijke
zoektocht
fraai mee is
verweven.
– Hebban.nl over
Waar ben je?

Parijs • familiegeschiedenis • kunst

ZOMER & KEUNING
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Franse sfeer, een
bijzondere geschiedenis
De nieuwe roman van Reina Crispijn

MARKETING \
→ Online campagne met o.a.
nieuwsbrieven en teasers
→ Z&K Reviewteam
→ A2-poster beschikbaar
EAN 8713791073222

AUTEUR \
Reina Crispijn schreef zelf en samen met
haar zus Margreet al tientallen romans
met een prachtige, lyrische setting. In Het
medaillon van Chagall neemt ze lezers
mee naar Frankrijk en in de kunstwereld.

INHOUD \

Als cartoonist en portretschilder Fleur op bezoek is bij haar
grootmoeder, doet die haar een bijzonder verzoek: ze moet in
Parijs op zoek gaan naar de rechtmatige eigenaar van een kostbaar
fluwelen avondjasje en een medaillon. Hoe kan ze
deze persoon ooit vinden? Ze krijgt een dagboek, waarin de
geschiedenis van het medaillon beschreven staat. Tegen beter weten
in vertrekt Fleur naar Parijs. Wat dat besluit in werking zet, verbaast
en verwondert haar.

9789401916110

9789401910248

Verschijningsdatum
18 januari 2022
Titel Het medaillon van Chagall
Auteur Reina Crispijn
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020544183
Prijs e-book € 9,99
NUR 340
ISBN folio 9789020544176

9 789020 544176

36 ZOMER & KEUNING

ouderdom • moeder-kindrelatie • vermissing

Moeder en zoon
zijn elkaar kwijt

Kunnen ze elkaar weer vinden?
MARKETING \
→ Online campagne met o.a.
nieuwsbrieven en teasers
→ Boektrailer

AUTEUR \
Sandra Berg woont en schrijft in Zweden.
Van haar verschenen eerder onder meer
Silhouet van ijs, De terugkomst van de
kraanvogels en De stilte van eenzaamheid.

Verschijningsdatum
2 december 2021
Titel Schaduw in het hart
Auteur Sandra Berg
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020546149
Prijs € 8,99
NUR 344
ISBN folio 9789020546132

9 789020 546132

INHOUD \

De 72-jarige Sofie woont sinds haar beroerte in een verzorgingshuis.
Haar zoon bezoekt haar vooral omdat het nu eenmaal moet.
Hun band is nooit goed geweest, omdat Sofie nooit een goede
moeder is geweest in Alex’ ogen. Dan verdwijnt Sofie uit het
verzorgingshuis en weet Alex niet waar hij haar moet zoeken. Zal
het moeder en zoon lukken om zich voor haar dood te verzoenen?
Sandra Berg neemt de lezer niet alleen mee naar haar geliefde
Zweden, maar ook naar een diepere laag van menselijkheid.
#\

Een heel mooi en rustig boek over zware thema’s,
maar gebracht met genoeg luchtigheid, mooie
natuur, vriendschap, liefde en kaneelbroodjes om
toch echt een feelgood te zijn. – Lezersrecensie van De
terugkomst van de kraanvogels

historische roman • familiebanden • toekomstdromen

ZOMER & KEUNING

Harde werkers en
grote dromen

Eerste deel van een nieuwe trilogie
MARKETING \
→ Online campagne met o.a.
nieuwsbrieven en reviewers
→ Romans van Gerda van
Wageningen staan garant
voor prachtige recensies

#2
september
2022

#3
januari
2023

INHOUD \

Puttershoek, begin twintigste eeuw. Sinds het overlijden van
haar moeder verzorgt Sija Verschoor het huishouden van het gezin.
Als ze verkering krijgt denkt ze dat ze een beter leven krijgt, maar
door een onverwachte gebeurtenis komt haar hele toekomst op
losse schroeven te staan. De zussen Verschoor is het eerste deel van
de Biezen en riet-trilogie.

#\

De schrijfster weet heel veel van de
geschiedenis waarover ze schrijft. Een
aanrader! – Lezersrecensie van Schouwen-trilogie

Verschijningsdatum
25 januari 2022
Titel De zussen Verschoor
Serie Biezen en riet 1
Auteur Gerda van Wageningen
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020544381
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020544374

9 789020 544374

37

38 ZOMER & KEUNING

historische roman • moderne roman • familiebanden
INHOUD \

Op het plattenland van Overrijssel krabbelt de
bevolking weer op na vijf jaar bezetting door
de nazi’s. Als Jokes vader wordt beschuldigd van
verraad in de oorlog en er een onderzoek naar hem
wordt opgestart, is dat een grote klap voor de familie.
Joke dient een officiële aanklacht in bij de politie
wegens smaad en probeert er alles aan te doen om de
onschuld van haar vader te bewijzen.
Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Van alle tijden
Auteur Johanne A. van Archem
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020540420
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020540413

9 789020 540413

INHOUD \

De 37-jarige Leanne trekt na haar scheiding samen
met haar dochter in bij haar moeder. Ze raakt steeds
verder in de knel tussen de zorg van haar moeder
– die vanwege haar gezondheid steeds meer hulp
nodig heeft –, haar dwarse dochter en het onverwerkte
verdriet van de scheiding. Het wordt een negatieve
spiraal waar ze niet in haar eentje uit kan komen.

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Keerpunt
Auteur Olga van der Meer
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020542516
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020542486

9 789020 542486

familieromans • onverwachte veranderingen • herkenbaar

ZOMER & KEUNING
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INHOUD \

Als alleenstaande moeder Suze haar
boodschappen niet kan afrekenen, schiet een
onbekende dame haar te hulp. Suze wil haar
terugbetalen, maar de vrouw zegt: doe in plaats
daarvan iets voor een ander. Met haar goede daad
heeft de onbekende vrouw een steen in het water
geworpen, maar Suze weet nog altijd niet wie de vrouw
is. Totdat ze onverwachts weer aan de kassa verschijnt.
Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Kringen in het water
Auteur Simone Foekens
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020541311
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020541304

9 789020 541304

INHOUD \

Terwijl huisvader en kookboekauteur Thijs plannen
heeft om een eigen kookstudio op te zetten, krijgt
zijn vrouw, huisarts Maja, te horen dat haar moeder
leukemie heeft. Tegelijkertijd heeft ze het druk
met de eventuele overstap naar een huisartspraktijk in
Leeuwarden. Thijs verlangt naar meer romantiek
in zijn huwelijk, maar Maja heeft haar hoofd er niet
naar staan. Weten ze weer bij elkaar te komen zoals
het ooit was?
Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Lief en leed
Auteur Martin Scherstra
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020540666
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020540659

9 789020 540659

40 ZOMER & KEUNING

familieromans • plotselinge veranderingen • op zoek naar jezelf
INHOUD \

Bij Anne is het thuis huisje-boompje-beestje
en ze vindt dat heerlijk. In het leven van Marie
ontbreekt juist iedere structuur en ze verlangt naar
meer rust. Zowel Anne als Marie besluit naar een
camping in Twente te gaan om vakantie te vieren.
Heel anders dan ze normaal doen, maar dat is ook de
bedoeling: ze willen er allebei achter komen wie ze
nou écht zijn en wat ze willen in het leven.
Verschijningsdatum
7 december 2021
Titel Wie ben ik?
Auteur Kirstin Rozema
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020541335
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020541328

9 789020 541328

INHOUD \

Als Saskia’s zus Caty met haar man Menno een
dodelijk auto-ongeval krijgt, komen hun kinderen
van 4 en 2 jaar bij het gezin van Saskia en Robert.
Saskia twijfelt geen moment om dit te doen, maar
Robert heeft het er moeilijker mee dat hun leven
zo plotseling verandert. Het zorgen voor de
getraumatiseerde kinderen van haar zus valt
Saskia erg zwaar. Kan ze dit wel aan?
Verschijningsdatum
7 december 2021
Titel Een huis vol familie
Auteur Marja Visscher
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020540703
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020540697

9 789020 540697

historische roman • moderne roman • hechte families
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INHOUD \

De romans in deze trilogie van Gerda van Wageningen
spelen zich af aan het begin van de twintigste eeuw op
Schouwen en nemen de lezer mee in het Zeeuwse
leven, dat soms hard en meedogenloos kon zijn, maar
waarin de liefde altijd een weg vindt. In deze trilogie
staan verboden liefdes, standsverschillen en
sociale verwachtingen centraal. Maar vooral
de vraag: in hoeverre moet je hierdoor je leven laten
bepalen?

Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Korenhalmen in de wind-trilogie
Auteur Gerda van Wageningen
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 608 pagina’s
Prijs € 12,50
NUR 344
ISBN folio 9789020545173

9 789020 545173

INHOUD \

Marthe heeft een verstandelijke beperking
en werkt op een sociale werkplaats. Daar ontmoet
ze Erik en al snel bloeit er iets moois op tussen de
twee. Marthes moeder ziet de relatie van haar dochter
niet zitten, maar dan raakt Marthe onverwacht
zwanger. Het jonge stel is dolgelukkig en besluit te
trouwen, maar als de baby eenmaal geboren is, gaat
het mis.
Verschijningsdatum
25 januari 2022
Titel Paarse wolken, zwarte zon
Auteur Ina van der Beek
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020545197
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020545180

9 789020 545180

42 ZOMER & KEUNING

boerenleven • streekverhaal • moderne novelle
INHOUD \

Daggelder Klaas Winter werkt op hoeve Wikkezicht en
zijn kinderen hebben goed contact met de kinderen van
zijn werkgever, de rijke boer Hein Veldman. Als de
kinderen ouder worden begint Hein steeds meer bezwaar
te uiten over de sterke vriendschap tussen Corrie
Winter en zijn zoon Henk. Hij probeert er alles aan te
doen om de relatie tussen de twee te stoppen, maar Henk
is niet zomaar van zijn keuze af te brengen.
Verschijningsdatum
28 oktober 2021
Titel De keus van de boerenzoon
Auteur Clemens Wisse
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020544916
Prijs e-book € 7,99
NUR 344
ISBN folio 9789020544893

9 789020 544893

INHOUD \

Na een burn-out gaat Eileen het helemaal anders
doen. Ze koopt een boerderij en begint daar een
bed & breakfast. Als er op een dag een man aanklopt
die beweert haar vader te zijn, staat haar leven nog
meer op z’n kop. Niets is meer zoals ze altijd gedacht
heeft dat het was. Deze verrassende novelle van
Greetje van den Berg is een echte pageturner.

Verschijningsdatum
14 september 2021
Titel Eileens bloementuin
Auteur Greetje van den Berg
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 96 pagina’s
Prijs € 4,99
ISBN e-book 9789020539929
Prijs e-book € 1,99
NUR 344
ISBN folio 9789020539912

9 789020 539912

najaar

2021

voorjaars
Non-fictie
aanbieding
2018

Eeuwenoude
stilte laat je
een glimp van
eeuwigheid
zien. Begrepen,
gekend en
opgetild
boven je eigen
werkelijkheid
ontstaat er
ruimte en kom
je al lezend en
kijkend tot rust.

Winnaar
Beste
Spirituele
Boek 2021

9789025909024

koffietafelboek • fotografie • kunstwerken
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Ga mee op reis van
hoofd naar hart

Prachtig boek vol rust en bezinning
MARKETING \
→ Set aansichtkaarten
(per 25 ex.) 8713791071877
→ Aandacht in print- en online
media
→ Social-mediacampagne
→ Online campagne via eigen
kanalen auteur
1.5k volgers
5k volgers

Met veel
prachtige
foto’s en
kunstwerken

INHOUD \

Eeuwenoude stilte hier en nu is een prachtig uitgevoerd boek over
de zoektocht naar rust. Mirjam van der Vegt neemt je mee op een
reis van hoofd naar hart, aan de hand van de vier treden van
de stilte. Herademen, struikelen, beminnen en uitreiken: rust vinden
gaat in verschillende fases. Naast prachtige teksten en quotes staan
er veel beelden in het boek die je uitnodigen om op adem te komen.
Deze beelden zijn gemaakt door verschillende fotografen en
kunstenaars, zoals Sjaak Verboom, Jopie Huisman, Lianne
Polinder en Martijn Duifhuizen. In hun kunstwerken en foto’s van
natuur en architectuur staat verstilling centraal. Zo kom je al kijkend
tot rust.

AUTEUR \
Mirjam van der Vegt (Houten) is auteur
en stiltetrainer. Al jarenlang begeleidt
zij trainingen en retraites. Zij stelde dit
boek samen met bekende en minder
bekende kunstenaars. De prachtige
architectonische platen van kerkinterieurs
zijn van de hand van fotografe Diana
Nieuwold.
Verschijningsdatum
13 oktober 2021
Titel Eeuwenoude stilte hier en nu
Ondertitel Ontdek de vier treden van stilte
en kom tot rust
Auteur Mirjam van der Vegt
Uitvoering gebonden
Formaat 25 x 30,5 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 39,99
NUR 728
ISBN folio 9789043534994

9 789043 534994
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Een absoluut magnifiek
boek, dat je wereld op zijn
kop zet en een kompas is
voor het leven.
Maria Popova

© Nicol Ragland

AUTEUR \
David Whyte is een internationaal
bekende dichter, auteur en spreker.
Hij woont met zijn gezin in Amerika,
en zijn werk is in verschillende
talen vertaald.

We denken te weten
waar we over praten, wat
woorden betekenen, de
regels van taal, totdat we
dit boek lezen waarin
we gedwongen worden
om al onze kennis te
heroverwegen en opnieuw
te beginnen. Een essentieel
en prachtig boek.
Nick Cave

Leg dit boek voor altijd
op je nachtkastje.
Elizabeth Gilbert

nieuwe blik • troost • reflecties
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Terug naar de ziel van
alledaagse woorden
Bijzonder, poëtisch en inspirerend

MARKETING \
→ Vertaalrechten verkocht aan
Noorwegen, Spanje, Italië, Turkije,
China, Korea en Taiwan
→ Aandacht in Trouw en andere
dag-, maand- en weekbladen
→ Social-mediacampagne
→ Boektrailer
→ Reviewmarketing
→ Digitale leesexemplaren
beschikbaar voor de boekhandel
23,5k volgers
220k volgers

INHOUD \

David Whyte laat zijn licht schijnen over de aspecten die horen
bij het mens-zijn, maar die we vaak liever ontwijken: verlies,
kwetsbaarheid, angst en liefdesverdriet. In zijn literaire, poëtische
stijl interpreteert hij deze complexe woorden en komt hij tot
de kern van hun betekenis. Van ambitie en eenzaamheid tot vreugde
en wanhoop; in elk hoofdstuk mediteert Whyte over het woord en
verbreedt hij ons perspectief op het leven. Dit boek leert je
dat uitstelgedrag soms noodzakelijk is, jezelf terugtrekken een daad
van vrijheid is, en verlegenheid de eerste stap is naar openheid.

Verschijningsdatum
17 november 2021
Titel Spiegelingen
Ondertitel Reflecties op alledaagse
woorden als alleen, vergeving, stilte
en vriendschap
Oorspronkelijke titel Consolations
Auteur David Whyte
Uitvoering gebonden
Formaat 13,5 x 21 cm
Omvang 176 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789043537223
Prijs e-book € 9,99
NUR 320
ISBN folio 9789043537216

9 789043 537216
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‘Iedere
bladzij
dwingt me
om een paar
minuten uit
het raam te
staren, te
peinzen en
het hart van
mijn eigen
(on)geloof te
betreden.’
Wolter Huttinga
in Trouw over Raak
de wonden aan

★★★★★

Trouw

9789023954170

9789043533805

bestsellerauteur • mysterie • ontmoeting met God
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Hoe kijken de
engelen naar ons?

Een zoektocht naar God in de geschiedenis
MARKETING \
→ Advertentie in Trouw
→ Aandacht in dag-, maanden weekbladen
→ Campagne op theologie.nl
→ Social-mediacampagne
→ Online mediakit voor de
boekhandel

AUTEUR \
Tomáš Halík (1948) is priester en
hoogleraar Filosofie en Sociologie te
Praag. Hij was de vertrouweling en
raadsman van president Havel, de
Tsjechische aartsbisschop Tomášek en
Johannes Paulus II. Eerder verschenen
Geduld met God, Raak de wonden aan,
Niet zonder hoop en zijn autobiografie In
het geheim geloven.

INHOUD \

Mensen zijn geen engelen: ze kunnen het mysterie van het leven
en het geloof niet in zijn geheel overzien. Dat betekent niet dat we uit
eerbied voor dit geheim daarin dan maar moeten berusten.
Tomáš Halík nodigt ons uit het geloof als een levensexperiment op te
vatten en de openheid van onze geest in te zetten. In dit indringende
boek spreekt Halík niet alleen overtuigde christenen aan, maar ook
atheïsten en mensen die op zoek zijn naar zingeving. Want God
zoekt de mens vaak op in de stilte en in het verborgene, zonder dat
iemand het zelf merkt. Halík probeert deze ontmoetingen op het
spoor te komen en beschrijft die als een voortdurende dialoog
met God.

Verschijningsdatum
27 oktober 2021
Titel Theater voor engelen
Ondertitel Het leven als religieus
experiment
Oorspronkelijke titel Divadlo pro andĕly /
Theater für Engel
Auteur Tomáš Halík
Vertaler Kees de Wildt
Uitvoering paperback
Formaat 14,5 x 22,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN e-book 9789043536448
Prijs e-book € 14,99
NUR 707
ISBN folio 9789043536431

9 789043 536431
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individualisme • klimaat • moderniteit

Waarom wij onszelf
niet goed begrijpen

Pleidooi voor een andere manier van kijken
MARKETING \
→ Auteursinterviews
→ Auteur beschikbaar voor lezingen
→ Veel aandacht in kerkelijke
media
→ Boektrailer

AUTEUR \
Bram van de Beek (Veenendaal) is
emeritus hoogleraar symboliek van
de Vrije Universiteit in Amsterdam en
bijzonder hoogleraar systematische
theologie aan de Universiteit van
Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Verschijningsdatum
26 januari 2022
Titel Ego
Ondertitel Een cultuuranalyse van het ik
Auteur Bram van de Beek
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 20,00
ISBN e-book 9789043537278
Prijs e-book €11,99
NUR 700
ISBN folio 9789043537261

9 789043 537261

INHOUD \

De individuele mens staat in onze tijd steeds centraler en
dat is geen goed nieuws. In dit boek onderzoekt Bram van de Beek
het moderne en het bijbelse denken over het ik. Hij neemt ons
mee op een reis door de geschiedenis en plaatst het ‘ik denk dus ik
ben’ van Descartes tegenover het bijbelse ‘Ik ben’. De manier
waarop wij over onszelf nadenken is volgens hem cruciaal voor
de manier waarop wij aankijken tegen wetenschap, godsdienst
en klimaat. Bram van de Beek neemt de stelling in dat de ander
belangrijker is dan het ik. Daar zal niet alleen de mensheid,
maar ook de natuur wel bij varen.

hoopgevend • persoonlijk • prikkelend
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De jaren zestig
als bevrijding

Pleidooi voor een kerk van leken
MARKETING \
→ Aandacht in dag-, maanden weekbladen
→ Advertentiecampagne in
theologische tijdschriften
→ Campagne op theologie.nl

INHOUD \

Dit boek grijpt terug op de woelige jaren zestig, een periode in
de geschiedenis waarin zich grote veranderingen in de
samenleving hebben voltrokken. De titel spreekt van een doorbraak
in de tijd. Ook de kerk werd hierdoor diep geraakt. Er kwam
een leegloop op gang. Veel mensen beleefden in die jaren een
ingrijpend bewustwordingsproces. De beweging van de
Verlichting, tot dan toe het geestelijk eigendom van intellectuelen,
drong door in alle lagen van de bevolking. Veel problemen waar de
kerk vandaag voor staat hangen samen met deze omwenteling,
die zij onvoldoende heeft kunnen verwerken.

AUTEUR \
Gerben Heitink (Heemskerk) schreef dit
boek op basis van zestig jaar kerkelijke
ervaring als gemeentelid, predikant en
praktisch-theoloog. Hij was als hoogleraar
verbonden aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam en als honorair hoogleraar
aan de Universiteit van Pretoria,
Zuid-Afrika.

Verschijningsdatum
29 september 2021
Titel Een doorbraak in de tijd
Ondertitel Kerk in de spiegel
van de jaren zestig
Auteur Gerben Heitink
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 20,00
ISBN e-book 9789043537377
Prijs e-book € 11,99
NUR 700
ISBN folio 9789043537360

9 789043 537360
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Wie dit boek heeft gelezen,
zal het Nieuwe Testament
met andere ogen bekijken
dan daarvoor.

Men zal niet gemakkelijk
een tegenhanger van dit
boek vinden, waarin zowel
het jodendom als het
heidendom als het vroege
christendom zo nauwkeurig
in beeld worden gebracht.
– Prof. dr. Klaas A.D. Smelik

Backcard beschikbaar incl. 3 exemplaren.
Prijs € 89,97
ISBN 9789043537438

oudheid • cultuurgeschiedenis • christendom
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Ontdekkingsreis door
de klassieke oudheid
De geboorte van het christendom

MARKETING \
→ Social-mediacampagne
→ Interviews in relevante media
→ Auteur is beschikbaar voor
(online) events met boekhandels
→ Boektrailer
→ Online mediakit voor de
boekhandel

Met
fotokatern

AUTEUR \
Dr. Daniël De Waele is docent
Protestantse godsdienst en Nieuwe
Testament aan het Hoger Instituut voor
Protestantse Godsdienstwetenschappen
te Brussel. Daarnaast is hij lid van de
Leerplancommissie voor Protestants
Godsdienstonderwijs in Vlaanderen.

INHOUD \

Hoe beleefden heidenen, joden en christenen het ondermaanse
bestaan in de eerste eeuwen van onze jaartelling, zo ongeveer
van de eerste tot de vierde eeuw? Hoe leefden zij, wat geloofden
zij, hoe dachten zij en hoe beïnvloedden zij elkaar? Natuurlijk, het
waren mensen zoals wij, maar de moderne mens valt van de
ene verbazing in de andere, en staat soms verbluft als hij ontdekt
hoe anders mensen toen tegen het leven aankeken. Kennis
van die pluriforme, multireligieuze wereld draagt ook bij aan de

verheldering van een reeks geschriften die in die tijd het licht
zagen: het Nieuwe Testament.

Verschijningsdatum
13 oktober 2021
Titel Ontluikend christendom
Ondertitel Cultuurgeschiedenis van een
nieuwe religie in de Grieks-Romeinse
wereld
Auteur Daniël de Waele
Uitvoering Gebonden met fotokatern
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 400 pagina’s
Prijs € 29,99
ISBN e-book 9789043536622
Prijs e-book € 19,99
NUR 683
ISBN folio 9789043536615

9 789043 536615
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Musthaves
voor de cadeautijd

Vraag uw accountmanager naar de
mogelijkheden voor afname van een pakket

Nu al een
klassieker!

Titel De jongen, de mol, de vos en het paard
ISBN 9789026623844
Prijs € 20,00

9 789026 623844

Titel Man zijn in de tweede helft
ISBN 9789043536523
Prijs € 20,00

9 789043 536523

Titel De Infographic Bijbel
ISBN 9789043531931
Prijs € 34,99

9 789043 531931

Titel Kleurboek bij de Bijbel
ISBN 9789043535687
Prijs € 14,99

9 789043 535687

planner • zelfreflectie • leven
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Houd tijd over voor wat
écht belangrijk is
Voluit leven dicht bij God en bij jezelf

MARKETING \
→ A2-poster met uitleg
8713791071938
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine
→ Mediakit voor de boekhandel
→ Boektrailer
4.5k volgers

AAUTEUR \
Eline Hoogenboom (Voorthuizen) is
creatief adviseur, die bedrijven helpt
met hun social-mediastrategie en
conceptontwikkeling. Ze is moeder
van twee kinderen.

INHOUD \

Een leven waarin je ruimte en tijd hebt voor dingen die jij belangrijk
vindt: tijd met God, tijd voor je relaties, tijd om zo nu en dan iets
nieuws uit te proberen en soms ook tijd om verdrietig of blij te zijn.
In een voluit leven gaat dat samen op! De Voluit Leven Planner
biedt elke week handvatten om prioriteit te geven aan dat
wat voor jou belangrijk is, door middel van reflectievragen, kleine
opdrachten, lijstjes en tips. Met veel ruimte om te schrijven en QRcodes naar inspirerende video’s over onder andere focus,
dankbaarheid, liefhebben en veerkracht.

9789043532105 9789043534499

Verschijningsdatum
6 oktober 2021
Titel Villavie Voluit Leven Planner
Auteur Eline Hoogenboom
Uitvoering flexcover met leeslint
Formaat 17 x 23 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 22,99
NUR 450
ISBN folio 9789043537247

9 789043 537247
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lifestyle • achtergrond • persoonlijk

PUUR! staat in het teken
van levenskunst
Vol inspiratie voor het winterseizoen

#\

Met Henk Binnendijk,
Cocky Drost en andere
bekende christelijke
Nederlanders.

INHOUD \

Verschijningsdatum
13 oktober 2021
Titel PUUR! magazine
Ondertitel nummer 2, 2021
Uitvoering paperback
Formaat 21 x 26,5 cm
Omvang 112 pagina’s
Prijs € 9,99
ISBN pakket 10 ex. 9789043537339
Prijs pakket 10 ex. € 99,90
NUR 085
ISBN folio 9789043537230

9 789043 537230

Hoe doe je dat eigenlijk, leven? Soms gaat het als vanzelf, soms
valt dat flink tegen. Uit alles blijkt dat leven een ware kunst is.
PUUR! magazine onderzoekt dit najaar de kunst van het leven aan
de hand van kunstenaars, levenskunstenaars en levensoefenaars.
Met onder meer Cocky Drost over levenskunst in je relatie, Henk
Binnendijk over zijn levenslessen, de kunst van het haiku’s schrijven,
en heel veel te zien en te doen. Dé salontafelmusthave van
het najaar.

geloof • persoonlijke groei • roeping
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Ook jij bent van harte
welkom in de kerk!
Van zangeres tot dominee

MARKETING \
→ Aandacht in dagbladen en
tijdschriften
→ Social-mediacampagne
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine
→ Advertenties in kerkelijke
media

INHOUD \

In Losertheologie vertelt Carmen Stoetzer-Melissant hoe ze na jaren
van kerkverlating gegrepen werd door de God van haar jeugd.
Een God die haar, een gepest en faalangstig mens met vluchtgedrag,
vroeg het onmogelijke te doen: predikant worden. Maar hoe
komt een zangeres met een neusringetje en tatoeages op
de preekstoel terecht? Carmen vertelt haar kwetsbare en eerlijke
verhaal over de zoektocht naar haar plek. Een prachtig boek
voor iedereen die de kerk met één been heeft verlaten of die juist
niet naar binnen durft te stappen.

AUTEUR \
Carmen Stoetzer-Melissant (HardinxveldGiesssendam) is een jonge theoloog
en predikant in de Protestantse Kerk.
Losertheologie is haar debuut.

Verschijningsdatum
19 januari 2022
Titel Losertheologie
Ondertitel Hoe God mij bevrijdde
van mezelf
Auteur Carmen Stoetzer-Melissant
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 17,99
ISBN e-book 9789043536189
Prijs e-book € 9,99
NUR: 707
ISBN folio 9789043536172

9 789043 536172
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geloofsopvoeding • gezin • bijbellezen

Maak meer van de
dagelijkse bijbellezing!
Creatieve verwerking voor gezinnen
MARKETING \
→ Aandacht in christelijke media
→ Aandacht op puurvandaag.nl
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine

AUTEUR \
Wijnanda Hogendoorn (Lelystad) is
moeder van vier opgroeiende kinderen
en werkzaam in het onderwijs. Ze heeft
veel ervaring met het maken/bedenken
van werkvormen en verwerkingen rondom
bijbelgedeelten.

INHOUD \
9789043536332

Verschijningsdatum
20 oktober 2021
Titel Samenleren II
Ondertitel Bijbellezen met het gezin van de
winter tot Pinksteren
Auteur Wijnanda Hogendoorn
Uitvoering paperback
Formaat 14,8 x 23 cm
Omvang 136 pagina’s
Prijs € 15,99
NUR 707
ISBN folio 9789043537100

9 789043 537100

Samen bijbellezen in het gezin is een belangrijk onderdeel van
de geloofsopvoeding. In Samenleren biedt Wijnanda
Hogendoorn handreikingen om bijbelleesmomenten tot
waardevolle gezinsmomenten te maken. Het boek bevat
creatieve handvatten om 25 weken lang iedere dag samen met de
Bijbel bezig te zijn. Doordeweeks worden er korte momenten met
enkele vragen en opdrachten aangeboden, voor de zondag is
er een uitgebreidere verwerking beschikbaar. Samenleren II is het
tweede deel van een tweeluik en met name bedoeld voor de periode
van het begin van het jaar tot en met Pinksteren, inclusief lijdenstijd
en Pasen.

bijbelkringen • bijbelstudie • handboek
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Hoe bestudeer je
samen de Bijbel?

Een praktische gids voor bijbelkringen
MARKETING \
→ Aandacht in christelijke media

AUTEURS \
Hylke Britstra (hbo-theoloog) was een
aantal jaren de drijvende kracht achter
Artios Bijbelschool. Age Romkes (theoloog)
was jarenlang verbonden aan De
Wittenberg en de Academie Theologie van
de Christelijke Hogeschool Ede. Johannes
Woudstra (hbo-theoloog) is sinds 2003
werkzaam bij zendingsorganisatie Jeugd
met een Opdracht.

INHOUD \

Bijbelkringen zijn belangrijke bouwstenen voor veel
gemeenten. Er gebeurt veel in zo’n kleine groep. Je leeft met elkaar
mee en scherpt elkaar op. En natuurlijk probeer je samen te leren
uit de Bijbel en te groeien in het eren van God. Maar hoe pak je
het aan? Hoe kun je op een eerlijke en open manier naar de Bijbel
luisteren? Hoe bereid je een bijbelstudie voor en hoe leid je het
kringgesprek? En wat doe je als het even niet lekker loopt?
Al deze vragen en meer komen aan bod in dit handboek. Met
verwerkingsopdrachten en werkvellen om mee aan
de slag te gaan.

9789043571528

Verschijningsdatum
29 september 2021
Titel Samen de Bijbel ontdekken
Auteurs Hylke Britstra, Age Romkes,
Johannes Woudstra
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 144 pagina’s
Prijs € 14,99
ISBN e-book 9789043537070
Prijs € 9,99
NUR 707
ISBN folio 9789043537063

9 789043 537063
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AUTEUR \
Henk Binnendijk (Rijnsburg)
is een geliefde en veelgelezen
auteur. Hij werd bekend door zijn
tv-programma’s met bijbelstudies
en gesprekken over het geloof. Hij
sprak op EO-jongerendagen en is
nog steeds actief als spreker op
conferenties, mannendagen e.d. Tot
zijn bekendste boeken behoren De
Bergrede, Het Meesterwerk van God,
Hoe ziet de hemel eruit? (2019) en
Op weg naar de hemel (2020).

Toen ik in mijn verdriet
het boek Job opnieuw las,
merkte ik dat het mij nu veel
meer aansprak dan voor
die tijd. Daardoor kwam
een verlangen bij mij op om
over Job een bijbelstudie
te schrijven. Ook omdat dit
boek ons zoveel perspectief
geeft voor de toekomst.
In deze coronacrisis kunnen
we gemakkelijk neerslachtig
worden. Het kan ons ook
zo ver brengen dat we God
vaarwel zeggen. Maar we
kunnen ook staande blijven
door Gods genade. God kan
ons tonen dat Hij, juist in
grote moeite, ons kan maken
tot wat Hij voor ogen heeft.
– Henk Binnendijk in zijn
Woord vooraf

Backcard bij afname vanaf
6 exemplaren
8713791071907

geloofsgroei • bijbelstudie • troostvol
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Persoonlijk doorleefde
bijbellezing
Het universele lijden van Job

MARKETING \
→ Advertentie in Lees & Luister
Magazine
→ A1-poster 8713791071914
→ A2-poster 8713791071921
→ Online mediakit voor de
boekhandel
→ Serie uitzendingen op Family7
→ Interviews in dagbladen en
tijdschriften
→ Auteur is beschikbaar voor
(online) events met boekhandels

9789043532112 9789043535106

INHOUD \

Een verdrietige gebeurtenis bracht Henk Binnendijk ertoe troost te
zoeken in de Bijbel. Algauw kwam hij uit bij het boek Job. Job is een
man die veel geleden heeft. Zijn bezit verloren, zijn kinderen dood,
een vrouw die niet naast hem staat, vrienden die hem veroordelen,
een lichaam dat doodziek is en een God die afwezig is. En toch
blijft hij standvastig in zijn geloof. Henk Binnendijk merkte dat
dit bijbelboek hem nu veel meer aansprak dan voor die tijd. En hij
ontdekte dat het geloof van Job weer vertrouwen en perspectief
geeft voor de toekomst.
Na elk hoofdstuk staan er
voor persoonlijk gebruik.

vragen voor een bijbelstudiegroep en

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Niemand is als hij
Ondertitel Geloven als Job
Auteur Henk Binnendijk
Uitvoering paperback met flappen
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 176 pagina’s
Prijs € 18,99
ISBN e-book 9789043537155
Prijs e-book € 11,99
ISBN audiobook 9789043537162
Prijs audiobook € 14,99
NUR 707
ISBN folio 9789043537148

9 789043 537148
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genade • bevrijding • unieke boodschap

Het gaspedaal van
Gods liefde
Genade die bevrijdt
MARKETING \
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine

AUTEUR \
Jan Pool (Velserbroek) was tot 1997
voorganger van Shelter Haarlem.
Sindsdien is hij als spreker, mentor en
schrijver verbonden aan Stichting Hrtlink.
www.hrtlink.nl

Verschijningsdatum
3 november 2021
Titel Onvoorstelbare genade
Ondertitel Het hart van het evangelie
Auteur Jan Pool
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 176 pagina’s
Prijs € 14,99
ISBN e-book 9789043536981
Prijs e-book € 9,99
NUR 707
ISBN folio 9789043536974

9 789043 536974

INHOUD \

De belangrijkste en meest bevrijdende boodschap aan de mensheid
is de boodschap van Gods unieke genade. Wij hebben vaak een
verkeerd beeld van God, omdat wij onze ervaringen met mensen op
Hem projecteren. Mensen trappen op de rem als we een fout maken
en hen teleurstellen, maar God trapt dan het gaspedaal van zijn
liefde nog verder in.
De auteur legt uit wat genade is, maar ook wat het niet is. De
boodschap van genade is namelijk prachtig, maar niet zonder
risico. God wil dat we bevrijd worden van zonde en schadelijke
patronen, en zijn unieke genade stelt ons daartoe in staat.

dagboek • thematisch • evangelisch
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Dagboek vol
bemoediging en geloof
Elke dag een moment met God

MARKETING \
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine

Evangelisch
dagboek

INHOUD \

Voor elke dag een moment om stil te staan bij God. Een
geloofsmoment om je dag mee te beginnen of mee af te
sluiten, dat biedt dit dagboek voor 365 dagen. Aan dit evangelisch
dagboek schrijven veertien auteurs mee die allemaal een passie
hebben voor God en gemotiveerd zijn om christenen te inspireren in
hun stille tijd. Elke auteur schrijft over een aantal thema’s. Hierdoor
zit er zeker een lijn in, maar is het ook afwisselend genoeg
om te blijven boeien. Thema’s die besproken worden zijn onder
andere vriendschap, gebed, authenticiteit, nederigheid, imperfectie,
geloofsgroei en leven in vrijheid. Elke dag sluit af met een
gebed, een vraag of een bemoedigende quote.

→ Aandacht in christelijke media

AUTEURS \
Dorina Nauta, Jan Pool, Connie Karsten,
Koen Prinzen, Jannica van Barneveld,
Wouter de Vos, Bart van Nes, Joyce de
Vos, Joël Boertjens, Eddy de Pender, Bart
Broekman, Esther Stoorvogel, Gerard
van der Schee en Paul Abspoel zijn
allen bekende namen in evangelische
gemeenten.

Verschijningsdatum
6 oktober 2021
Titel Geloofsmomenten
Ondertitel 365 x stilstaan bij God
Auteurs Dorina Nauta e.a.
Uitvoering gebonden, integraalband
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 376 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN e-book 9789043536400
Prijs e-book € 12,99
NUR 707
ISBN folio 9789043536394

9 789043 536394

Rondom vriendschap hangt een
zweem van verlegenheid en
verlangen. Elke man verlangt
naar vriendschap, maar voelt
tegelijk vaak een vorm van
verlegenheid rondom dit thema.

Vriendschap vraagt om rituelen.
Vriendschappen hebben zo hun
eigen vormen en manieren, die
eigen zijn aan de vriendschap en
een basis van vertrouwen geven.

Er zijn vier soorten vrienden,
zoals zo mooi verwoord in het
Frans: connaissance (kennis),
copain (kameraad), l’ami (vriend)
en frère (boezemvriend). Elke
soort vriend heeft zijn eigen
waarde en rijkdom. Vrienden
geven kleur aan het leven.

Vriendschap is een
basisvorm van liefde.

vriendschap • mannenboek • persoonlijke groei
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Zonder vrienden
is geen leven

Dit boek zou elke man moeten lezen
MARKETING \
→ Plafondhanger 8713791071884
→ A2-poster 8713791071891
→ Lancering vriendschapsportal
→ Interviews in dag-, maanden weekbladen
→ Samenwerking met 4M
→ Social-mediacampagne
→ Boektrailer
3k volgers (Henk Stoorvogel)
8k volgers (Henk Stoorvogel)

INHOUD \

Henk Stoorvogel en Pieter Struik willen in Nederland een
vriendschapsrevolutie ontketenen. Er is in deze tijd een
enorme behoefte aan vriendschap. De meeste mannen hebben dat
niet eens zo in de gaten, opgeslokt als ze worden door de hectiek van
tijd en wereld. Dit boek is de eyeopener die mannen zal wakker
schudden om meer tijd te investeren in vriendschap. Stoorvogel en
Struik weten uit eigen ervaring wat er in mannen omgaat, maar ze
hebben ook onderzoek gedaan naar hoe mannenvriendschap werkt
(en hoe niet). Ze leggen uit hoe je vrienden maakt (en hoe je ze
kwijtraakt) en wat de positieve gevolgen zijn als mannen zich
gezamenlijk inzetten voor de samenleving.

AUTEURS \
Henk Stoorvogel is oprichter van de
internationale beweging 4M die zich
richt op mind-body-soul adventures voor
mannen en vrouwen. Hij is auteur van
o.a. Jezus Leven, Geboren om te vliegen
en Klink. Spreken met impact (samen met
Mark van Vuuren; 2020). Pieter Struik is
ondernemer. Door de jaren heen bouwde
hij aan een cultuur van verbinding binnen
zijn organisaties WebNL creative studios,
BEELDKRACHT en Rodesk.
Verschijningsdatum
29 september 2021
Titel Vrienden of je leven
Ondertitel Een pleidooi voor vriendschap
Auteurs Henk Stoorvogel en Pieter Struik
Uitvoering paperback met flappen
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 128 pagina’s
Prijs € 16,99
ISBN e-book 9789043537124
Prijs € 9,99
NUR 370/740
ISBN folio 9789043537117

9 789043 537117
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eindtijd • compact • bemoedigend

De twaalf kernpunten
over de eindtijd
Voor wie geen dikke boeken wil lezen
MARKETING \
→ Aandacht in christelijke media
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine

AUTEUR \
Ron van der Spoel (Berg en Terblijt) is
predikant in Zuid-Limburg en werkt daar
namens het Leger des Heils als pionier.
Daarnaast is hij verbonden aan Open
Doors Vlaanderen. Eerder verschenen van
zijn hand: Kort en krachtig over het gebed
en Kort en krachtig over de Heilige Geest.

9789043532969 9789043536707

Verschijningsdatum
12 januari 2022
Titel Kort en krachtig over de eindtijd
Auteur Ron van der Spoel
Uitvoering gebonden, integraalband
Formaat 12 x 18 cm
Omvang 80 pagina’s
Prijs € 11,99
ISBN e-book 9789043537049
Prijs e-book € 6,99
ISBN audiobook 9789043537452
Prijs audiobook € 11,99
NUR 707
ISBN folio 9789043537032

9 789043 537032

INHOUD \

Er komt een dag dat Jezus terugkeert naar deze wereld. Dat heeft
Hij beloofd en dat is waar we als gelovigen op hopen. De periode
tussen de hemelvaart en terugkeer van Jezus noemen we de
eindtijd. Dit boek gaat over deze laatste periode, over wat er
gaat gebeuren bij de terugkeer van Jezus en hoe het leven op de
nieuwe aarde zal zijn. Er is onder christenen veel discussie
hierover en dit boek heeft echt niet alle antwoorden op alle vragen.
Het doel van dit boek is dat we met groot verlangen blijven
uitkijken naar de terugkeer van Jezus.

dagboek • stille tijd • Jezus
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Nadenken over de
woorden van Jezus
Dagboek voor 200 dagen

MARKETING \
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine
→ Aandacht in christelijke media

INHOUD \

Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via
de profeten. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft hij
tegen ons gesproken via zijn Zoon, staat er in Hebreeën 1. En deze
Zoon Jezus spreekt over genade en vrede. In dit dagboek staan
de woorden van Jezus centraal. Alles was Jezus zei, en nog tegen ons
zegt in de Bijbel, komt voort uit oneindige liefde voor de mens en de
grote wijsheid van God.
Het dagboek volgt Jezus vanaf zijn jeugd tot het kruis en overdenkt
de woorden die Hij op aarde sprak. De vragen voor en na de
overdenkingen zetten aan tot nadenken.

AUTEUR \
Rolf Robbe (Dalfsen) is auteur van
verschillende dagboeken en boeken
over christelijk leven.

Verschijningsdatum
17 november 2021
Titel Woorden van Jezus
Ondertitel Dagboek
Auteur Rolf Robbe
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 15 cm
Omvang 216 pagina’s
Prijs € 14,99
ISBN e-book 9789043537407
Prijs e-book € 8,99
NUR 707
ISBN folio 9789043537391

9 789043 537391
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gebeden • jaarthema PKN • bemoediging

Gebedenboek vol
troost en hoop

voor eigen gebruik en in diensten
MARKETING \
→ Aandacht in christelijke media
→ Samenwerking met de
Protestantse Kerk in Nederland
→ Advertentiecampagne in
kerkelijke media

AUTEURS \
De gebeden zijn geschreven door
predikanten uit de Protestantse Kerk,
waaronder René de Reuver, Paul Visser,
André Troost en Trinette Verhoeven. Deze
uitgave kwam tot stand i.s.m. met Petrus,
het magazine en online platform met
verhalen van geloof, hoop en liefde in de
Protestantse Kerk.

Verschijningsdatum
25 augustus 2021
Titel U die voor mij uitgaat
Ondertitel Gebeden voor onderweg
Auteur Redactie Petrus
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang 80 pagina’s
Prijs € 8,99
NUR 646
ISBN folio 9789043537179

9 789043 537179

INHOUD \

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 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’.

meditaties • hoop • cadeauboek
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Verlangen naar
Gods nabijheid
Pastorale meditaties

MARKETING \
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine
→ Aandacht in kerkelijke media

INHOUD \

Iedereen weet wat heimwee is. Het is een vreemd, nauwelijks
te beheersen gevoel van verlangen naar iets wat voorbij is. Maar nog
sterker kan heimwee zich uiten in een verlangen naar het moment
dat je leven eindelijk zal zijn zoals je bewust en onbewust hoopt en
bidt. Een leven vol van de goedheid en de nabijheid van God.
Daarover gaan de meditaties in dit boek. Ze zijn grotendeels
ontstaan in coronatijd, zodat ook het verlangen naar het samen
komen rond de Bijbel erin doorklinkt. Een aantal meditaties zijn
specifiek geschreven voor de periode van Advent en Kerst.
Een waardevol boek om zelf te lezen of cadeau te geven in het
pastoraat.

AUTEUR \
Pieter L. de Jong (Rotterdam) is emeritus
predikant in de Protestantse Kerk.
Hij was ruim twintig jaar predikant
van de Oude of Pelgrimvaderskerk in
Rotterdam-Delfshaven. Van zijn hand
verschenen meerdere dagboeken en
bijbelstudieboeken.

Verschijningsdatum
6 oktober 2021
Titel Heimwee en hoop
Ondertitel Meditaties
Auteur Pieter L. de Jong
Uitvoering paperback
Formaat 17 x 17 cm
Omvang 128 pagina’s
Prijs € 8,99
ISBN e-book 9789043537209
Prijs e-book € 4,99
NUR 707
ISBN folio 9789043537193

9 789043 537193
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INHOUD \

De theologie van Dorothee Sölle is onlosmakelijk
verbonden met het werkelijke leven. Ze werd
actief in de politiek en sprak zich uit tegen het
consumentisme, het onrecht in de derde wereld en
alles wat machtig is op kosten van kleinen en zwakken.
Haar theologie blijft op fascinerende wijze tot vandaag
de dag herkenbaar en voelbaar.
Verschijningsdatum
20 oktober 2021
Titel Van de boom leren
Ondertitel Politiek en mystiek in de theologie van
Dorothee Sölle
Serie Vereniging Theologie en Maatschappij (VTM)
Auteur Andreas Wöhle
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 21 cm
Omvang 112 pagina’s
Prijs € 13,99
ISBN e-book 9789043537292
Prijs e-book € 7,99
NUR 700
ISBN folio 9789043537285

9 789043 537285

INHOUD \

Dit commentaar op Daniël behandelt de crisis die
ontstaat wanneer vreemde overheersers Joden willen
dwingen om hun godsdienst-culturele perspectief
te aanvaarden. De boodschap die de verteller als
bemoediging aandraagt, is dat God de werkelijke
controle heeft. In de visioenen in Daniël wordt
apocalyptische taal gebruikt om dit punt te
onderstrepen.
Verschijningsdatum
20 oktober 2021
Titel Daniël
Serie Prediking Oude Testament
Auteur Dr. M. Nel
Uitvoering gebonden
Formaat 14,5 x 22,5 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 39,90
ISBN e-book 9789043537025
Prijs e-book € 19,99
NUR 700
ISBN folio 9789043536998

9 789043 536998

Moderne Devotie • navolging • spiritualiteit
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De biografie
van Geert Grote

Geschreven door Thomas Kempis
MARKETING \
→ Aandacht in theologische
media
→ Advertentiecampagne in
kerkelijke tijdschriften

INHOUD \

Zevenhonderd jaar geleden stierven beide ouders van de toen
tienjarige Geert Grote tijdens de eerste golf van de zwarte dood;
34 jaar later overleed hij aan dezelfde ziekte. Twaalf jaar voor zijn
dood had hij een religieuze ervaring die zijn leven drastisch
zou veranderen. Door zijn vurige geloof werd hij de grondlegger
van de Moderne Devotie. Zonder hem zou de wereld nooit gehoord
hebben van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven of
De navolging van Christus. Vijftig jaar na zijn dood schreef Thomas
Kempis een biografie van deze markante religieuze wegbereider.

AUTEUR \
Thomas Kempis (1380-1471) is de
wereldberoemde auteur van De imitatione
Christi. Hij schreef echter nog 40 à 50
andere werken, waarvan vele nog nooit
vertaald zijn in het Nederlands. Omstreeks
1437 schreef hij Leven van Geert Grote,
het basiswerk van de Moderne Devotie.

Verschijningsdatum
29 september 2021
Titel Leven van Geert Grote
Auteur Thomas Kempis
Uitvoering gebonden met stofomslag
Formaat 12 x 21 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 17,99
NUR 707
ISBN folio 9789043537131

9 789043 537131
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kerkgeschiedenis • twee delen • full colour
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Hoe het christendom
Nederland vormde
Hét kerkhistorische standaardwerk

MARKETING \
→ Aandacht in christelijke media
→ Advertentiecampagne

AUTEURS \
Het handboek is samengesteld door
Herman J. Selderhuis en geschreven door:
Paul H.A.M. Abels, William den Boer, Aart de
Groot, George Harinck, Izak Kole, Peter Nissen, Frank van der Pol, Herman J. Selderhuis
en Lodewijk Winkeler.

INHOUD \

Wat als iets kleins begon, groeide uit tot een grootse religie die
ons land diepgaand beïnvloedde. Het christendom veranderde
onze manier van leven, van denken, van geloven. Nog steeds. In dit
standaardwerk neemt een team van specialisten ons mee in de
wonderlijke geschiedenis van het christendom in de Lage Landen.
In heldere taal en met ruime aandacht voor de samenhang
van maatschappelijke, culturele en kerkelijke ontwikkelingen wordt
een compleet overzicht tot het jaar 2020 aangeboden. Het
handboek is volledig geactualiseerd, beschrijft ook de eerste twee
decennia van de 21ste eeuw en heeft een full colour binnenwerk
met prachtige kerkhistorische afbeeldingen.

Verschijningsdatum
12 januari 2022
Titel Nieuw handboek Nederlandse
kerkgeschiedenis
Ondertitel deel 1 De Middeleeuwen tot en
met de 17e eeuw
Ondertitel deel 2 De 18e eeuw tot 2020
Auteurs Herman J. Selderhuis (red.)
Uitvoering gebonden, full colour
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 1408 pagina’s
Prijs € 89,99
ISBN e-book 9789043537384
Prijs e-book € 29,99
NUR 704
ISBN folio 9789043537322

9 789043 537322
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euthanasie • Protestantse Kerk • ethiek

Nieuwe bezinning
op euthanasie

Reeks essays van de Protestantse Kerk
MARKETING \
→ Interviews en aandacht in
dag-, maand- en weekbladen
→ Social-mediacampagne

AUTEUR \
Theo Boer (1960) is hoogleraar Ethiek van
de Gezondheidszorg aan de PThU. Van
2005-2014 was hij lid van de Regionale
Toetsingscommissie Euthanasie.
Dit boek wordt uitgegeven i.s.m. de
Protestantse Kerk in Nederland.

Verschijningsdatum
17 november 2021
Titel Eind goed
Ondertitel Een protestantse kijk op
euthanasie in Nederland
Auteur Theo Boer
Uitvoering gebonden
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang 128 pagina’s
Prijs € 12,99
ISBN e-book 9789043537094
Prijs e-book € 7,99
NUR 646
ISBN folio 9789043537087

9 789043 537087

INHOUD \

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren kerken en
christenen in Nederland onder de eersten die euthanasie
bespreekbaar maakten. Vijftig jaar later is euthanasie medisch,
ethisch en juridisch een bijna alledaags verschijnsel
geworden. In dit persoonlijke en indringende essay betoogt
hoogleraar ethiek Theo Boer dat ook nu elke beslissing tot
euthanasie vraagt om een grondig afwegingsproces.
Dat geldt zeker voor gelovigen: zij putten uit bronnen die door de
eeuwen heen mensen hielpen om hoop te houden in lijden,
om zin te ontdekken in kwetsbaarheid, en om hun autonomie te
plaatsen in het perspectief van Gods zorg voor ons.

verdieping • beleving • gespreksvragen
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In gesprek over doop
en avondmaal

Bezinning voor protestante gemeenten
MARKETING \
→ Aandacht in kerkelijke media
→ Samenwerking met de
Protestantse Kerk in Nederland

AUTEURS \
Klaas Willem de Jong is predikant en
docent kerkrecht aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU).
Jan Muis is emeritus hoogleraar van de
PThU. Dit boek wordt uitgegeven i.s.m.
de Protestantse Kerk in Nederland.

INHOUD \

De doop en het avondmaal zijn de twee sacramenten van de
protestantse traditie. Het zijn handelingen waarin de nabijheid van
God in de gemeente tastbaar wordt. Dit boek beoogt het vieren van
doop en avondmaal te verdiepen.
De auteurs zoeken naar de betekenis van de doop en het
avondmaal in het licht van de Bijbel. Ze behandelen ook de vragen
die er in de gemeente leven over de doop. Bij de bespreking van het
avondmaal gaat het om de vraag hoe Christus daarin aanwezig is
en wat onze rol is. Dan komt ook de beleving van de Maaltijd van
de Heer ter sprake. Dit boek wil het gesprek over de sacramenten in
de gemeente stimuleren. Daarom zijn er ook gespreksvragen
toegevoegd.

9789043534819

Verschijningsdatum
25 augustus 2021
Titel Tastbaar aanwezig
Ondertitel Over doop en avondmaal
Auteurs Klaas Willem de Jong en Jan Muis
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 80 pagina’s
Prijs € 8,99
ISBN e-book 9789043536738
Prijs e-book € 4,99
NUR 646
ISBN folio 9789043536721

9 789043 536721
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liturgie • geschiedenis • jubileum

Vieren door de eeuwen
heen en wereldwijd
Jubileumboek Liturgische Kring

AUTEUR \
Mieke Breij (Utrecht) is als archivaris
verbonden aan Het Utrechts Archief.
Als musicoloog is zij al tientallen jaren
actief in de kerkmuzikale praktijk van
de Utrechtse Domkerk. Zij publiceert
regelmatig over liturgie, kerkmuziek,
(regionale) geschiedenis, genealogie en
verzorgt ook lezingen op deze terreinen.

Verschijningsdatum
10 november 2021
Titel De kerk is wat ze viert
Ondertitel 100 Jaar Liturgische Kring in
vogelvlucht
Auteur Mieke Breij
Uitvoering gebonden, full colour
Formaat 16 x 24 cm
Omvang 384 pagina’s
Prijs € 27,50
ISBN e-book 9789043537315
Prijs e-book € 17,99
NUR 704
ISBN folio 9789043537308

9 789043 537308

INHOUD \

In de afgelopen honderd jaar heeft zich in de protestantse
eredienst een opzienbarende transformatie voltrokken. Een al
te verbale domineesliturgie ontwikkelde zich tot eredienst van de
geloofsgemeenschap, van waaruit de lofzang van de kerk van
eeuwen kon opklinken. De nu 100-jarige Liturgische Kring fungeerde
decennialang als motor van de vernieuwing. Mieke Breij
beschrijft hoe de vernieuwing begon, gaandeweg haar beslag kreeg
en de kerk blijft bepalen bij de adembenemende weg van de liturgie.

kerk na corona • innovatie • denken en doen
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Kansen voor de kerk
na de crisis
Theologie zoals theologie bedoeld is

MARKETING \
→ Aandacht in dag-, maand- en
weekbladen
→ Advertenties in kerkelijke
media
→ Social-mediacampagne
→ Boektrailer

AUTEUR \
Tim Vreugdenhil is predikant (verbonden
aan de Protestantse Kerk Amsterdam),
ondernemer (verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van start-up CityKerk) en
stand-up theoloog (met eigen programma’s
en daarnaast in opdracht van bedrijven
en organisaties). Eerder verschenen van
zijn hand: Stand-up Theology (2018) en de
Missionaire Trendrede (2020).

INHOUD \

Leven is een kwestie van vallen en opstaan. Dat geldt zowel voor
mensen als voor organisaties. In dit bevlogen boek richt Tim
Vreugdenhil zich tot iedereen die nadenkt over hoe we na de
coronacrisis weer kunnen opstaan. Kan de kerk daarbij helpen?
Zeker! Als kerken tenminste zelf ook in beweging komen.
De auteur kiest vijf velden waarop er voor kerken voldoende
ontwikkelingspotentieel is: spiritualiteit, innovatie, inhoud,
community en communicatie. Hij maakt er een spannende
ontdekkingstocht van, met kritische vragen en wenkende
perspectieven. Een boek voor wie hoopvol of sceptisch is over de
kerk – of beide.

9789043529235

Reeds verschenen
Titel Opener dan ooit
Ondertitel Nieuwe kansen voor kerken
Auteur Tim Vreugdenhil
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 16,99
ISBN e-book 9789043537018
Prijs e-book € 8,99
NUR 700
ISBN folio 9789043537001

9 789043 537001
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Tweede Wereldoorlog • religie • herinneringscultuur

Hoe herdenken wij
oorlogsslachtoffers?

Dodenherdenking door de jaren heen

AUTEURS \
Deze bundel bevat bijdragen van
David Bos, Ewart Bosma, Joep van Gennip,
Koos-jan de Jager, Ilse Raaijmakers,
Jacob van der Tang, Zohar van Tijn en
Bart Wallet.

Verschijningsdatum
8 december 2021
Titel Heilige stilte
Ondertitel Publieke religie en de
Nederlandse dodenherdenkingen sinds
1945
Serie Jaarboek voor de geschiedenis van
het Nederlands Protestantisme na 1800
Auteurs Koos-jan de Jager en Bart Wallet
(red.)
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 176 pagina’s
Prijs € 14,99
ISBN e-book 9789043537483
Prijs e-book € 7,99
NUR 689
ISBN folio 9789043537476

9 789043 537476

INHOUD \

Religie speelde vanaf de eerste begrafenissen in 1940 een
belangrijke rol in de nationale en lokale herdenkingen van
slachtoffers van de lange Tweede Wereldoorlog (1940-1949).
Tot op de dag van vandaag dragen geestelijken, religieuze taal
en symboliek bij aan de vormgeving van de herdenkingsrituelen.
Deze bundel onderzoekt de rol van publieke religie in de
Nederlandse herdenkingscultuur door de jaren heen. Het neemt de
lezer mee naar grondige historische casestudies die nieuwe,
verrassend actuele inzichten in de dynamiek van religie in de
Nederlandse samenleving geven.

KOKBOEKENCENTRUM \ NON FICTIE

79

De mooiste
dagboeken

Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden
voor afname van een pakket

Titel Sta sterk met God
ISBN 9789043536141
Prijs € 19,99

9 789043 536141

Titel Dagboek over heiligen en onheiligen
ISBN € 21,99
Prijs 9789043536417

9 789043 536417

Titel Wandelen in het licht
ISBN 9789043535861
Prijs € 17,99

9 789043 535861

Titel Liefde die bevrijdt
ISBN 9789029730419
Prijs € 19,99

Titel Stiltedagboek
ISBN 9789023927235
Prijs € 24,99

Titel Hartsrust
ISBN 9789043534499
Prijs € 18,99

9 789029 730419

9 789023 927235

9 789043 534499
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De mooiste cadeaus
voor advent en kerst
Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden
voor afname van een pakket

Titel De beste kerstverhalen
ISBN 9789023955856
Prijs € 12,50

9 789023 955856

Titel Kerstverhalen
ISBN 9789029724630
Prij s € 13,99

9 789029 724630

Titel Als een ster is Hij verschenen
ISBN 9789023955641
Prijs € 12,99

9 789023 955641

Titel Geborgen en beschermd
ISBN 9789043529044
Prijs € 14,99

9 789043 529044

Titel Teken het kerstverhaal
ISBN 9789026623202
Prijs € 14,99

9 789026 623202

Titel De schoenendoos
ISBN 9789029728768
Prijs € 10,00

9 789029 728768

najaar

2021

voorjaars
Jeugd
aanbieding
2018

Wenen was van ons. De hele stad lag onder
ons uitgespreid, speciaal voor Elsa, Max
en mij. Het leek alsof we alleen waren, alle
andere mensen waren naar de achtergrond
verdwenen. Onze stad, deze gondel, onze
vriendschap: meer hadden we niet nodig.

Tweede Wereldoorlog • vriendschap • drie perspectieven

KOKBOEKENCENTRUM \ JEUGD
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Drie vrienden, één
verschrikkelijke oorlog
Zien ze elkaar ooit nog terug?

MARKETING \
→ Hebban-leesclub
→ Crosspromotieflyer WOII-titels
→ Interactiecampagne Instagram
→ Poster A2 8713791072409
→ Poster A4 8713791072416

AUTEUR \
Liz Kessler is joods en woont in Engeland.
Ze heeft al meerdere kinderboeken
op haar naam staan. Toen de wereld
nog van ons was is haar eerste boek
over de Holocaust en gebaseerd op de
oorlogservaringen van haar vader.

Verschijningsdatum
7 december 2021

INHOUD \

Wenen, 1936. Leo, Elsa en Max zijn de beste vrienden en
kunnen samen de wereld aan. Ze hebben echter geen idee wat
hun te wachten staat. Langzaam maar zeker begint de wereld om
hen heen te veranderen, en als de Tweede Wereldoorlog
uitbreekt, verliezen ze elkaar uit het oog. Max moet met zijn vader,
een SS-officier, mee naar München, Leo en zijn moeder vluchten
naar Engeland en Elsa komt in een concentratiekamp terecht.
Het enige wat hen nog verbindt zijn hun herinneringen en de foto
waar ze samen op staan. Zullen de drie vrienden elkaar ooit nog
terugzien? Een krachtig, indrukwekkend en hartverscheurend boek.

Titel Toen de wereld nog van ons was
Ondertitel Drie vrienden, twee kanten,
één herinnering
Oorspronkelijke titel When the World
was Ours
Auteur Liz Kessler
Vertaler Daniëlle Tuk
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 304 pagina’s
Prijs € 17,99
ISBN e-book 9789026625015
Prijs e-book € 9,99
NUR 285
Leeftijd 12+
ISBN audio-book 9789026625022
Prijs audio-book € 12,99
ISBN folio 9789026625008

9 789026 625008

84 KOKBOEKENCENTRUM \ JEUGD

duurzame tips • humor • challenge

Olaf gaat voor een
kindvriendelijke buurt!
Groen moet je doen
MARKETING \
→ Geef Olaf jouw duurzaam
heidstips (wedstrijd)
→ Filmpje met auteur (en illustrator)
→ Inspirerende poster
met Olafs tips (A2) 8713791072423
→ Online materialen
voor de boekhandel
→ Instagramcampagne

AUTEUR \
Evelien van Dort (Gorssel) heeft al meer
dan tachtig kinder- en jeugdboeken
op haar naam staan. Haar passie:
positieve gezondheid delen. Juliette de
Wit (Amsterdam) is een veelgevraagd
illustrator, die al meer dan vijfhonderd
kinderboeken heeft geïllustreerd.

9789026623264 9789026623349

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Olaf en de groene challenge
Auteur Evelien van Dort
Illustrator Juliette de Wit
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 14,99
ISBN e-book 9789026624919
Prijs e-book € 9,99
NUR 282
Leeftijd 10+
ISBN folio 9789026624902

9 789026 624902

Met veel
groene
weetjes

INHOUD \

Olaf en de groep van meester Bas doen mee met een groene
challenge. Wie heeft het beste plan voor een kindvriendelijke
buurt? Olaf en zijn vrienden willen een actie tegen zwerfvuil
houden en een voedselbos planten, maar hun rivalen willen op
dezelfde plek een sportveld van kunstgras! Meester Bas maakt
een eigen plan voor een schooltuin met vergeten groenten, een
buitenles en een bijenhotel. Wie gaat de strijd winnen? Een
humoristisch verhaal met veel groene weetjes, grappige illustraties
en tips en tricks voor thuis en op school.

historisch sprookje • Hanzetijd • zoektocht

KOKBOEKENCENTRUM \ JEUGD
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Lang geleden, hier
niet zover vandaan…

Spannende zoektocht naar verkocht zusje
MARKETING \
→ Exclusieve vooruitleesclub
→ Boektrailer
→ Advertentiecampagne op
socialmediaplatforms
→ Auteursbereik is groot
→ Auteur is bereid om te
spreken en te signeren

INHOUD \

Op een koude dag verkoopt Stijns moeder hun pasgeboren zusje
voor zeven zilverstukken aan een ridder. Die belooft heel
goed voor haar te zorgen. Stijn, zijn moeder en zijn broertje Gerben
hebben eindelijk geld om een leven op te bouwen. Ze trekken
naar de stad Zuidvene, waar moeder Marrigje trouwt met een
wijnhandelaar. Er breekt een gelukkige tijd aan. Maar na een poos
krijgt Marrigje spijt. Ze wil haar dochtertje om vergeving vragen. Stijn
gaat naar haar op zoek en komt achter een groot geheim. Wat
is er met Welmoed gebeurd? Een spannend historisch sprookje
dat zich afspeelt in de omgeving van Zutphen.

AUTEUR \
Agave Kruijssen (Zutphen) is
jeugdboekenauteur en dol op
middeleeuwse geschiedenis. Met haar
boek De keerzijde van de keizer, over het
bewogen leven van Karel de Grote, won
Kruijssen in 2013 de Thea Beckmanprijs
voor het beste historische jeugdboek.

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel Waar is Welmoed?
Auteur Agave Kruijssen
Illustrator Els van Egeraat
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21 cm
Omvang 128 pagina’s
Prijs € 15,99
ISBN e-book 9789026624742
Prijs e-book € 7,99
NUR 283
Leeftijd 10+
ISBN folio 9789026624735

9 789026 624735
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kartonboek • bijbelverhalen • zoeken en tellen

Ga mee op reis door
het Nieuwe Testament
Weet jij alle 450 dingen te vinden?

9789026623714

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Zoekbijbel
Ondertitel Verhalen uit het
Nieuwe Testament
Oorspronkelijke titel Seek and Find:
New Testament Bible Stories
Auteur Sarah Parker
Illustrator André Parker
Uitvoering kartonboek
Formaat 21,5 x 26 cm
Omvang 18 pagina’s
Prijs € 13,99
NUR 224
Leeftijd 2+
ISBN folio 9789026624933

INHOUD \

Zoek en tel mee en kom alles te weten over de geweldige dingen
die Jezus deed! Vind de Romeinse soldaten, de vier herders en
het baby’tje Jezus. In dit boek staan acht bijbelverhalen uit
het Nieuwe Testament. Lees over de geboorte van Jezus, over de
verlamde man die door Jezus werd genezen en over het Laatste
Avondmaal. Lukt het jou om alle mensen, dieren en voorwerpen te
ontdekken? Deze prachtig geïllustreerde zoekbijbel heeft op
elke pagina meer dan vijftig dingen om te tellen en te zoeken.
#\

Het is een echt zoekboek, met dubbelpagina’s
waar veel grappigs te ontdekken valt.
– Christelijkekinderboeken.nl over Zoekbijbel – Verhalen uit het
Oude Testament

9 789026 624933

kinderbijbel • illustraties • cadeautip

KOKBOEKENCENTRUM \ JEUGD

De Bijbel voor de
allerkleinsten

Bekende verhalen in eenvoudige taal

Je eerste
bijbel

INHOUD \

In deze prachtige nieuwe kinderbijbel voor kinderen vanaf 3 jaar
worden in eenvoudige taal vijftig bekende en minder bekende
bijbelverhalen verteld. Van Gideon tot Elia en van Zacheüs tot
Tomas: kinderen maken kennis met allerlei verschillende personen
uit de Bijbel. Een mooie eerste bijbel met prachtige, kleurrijke
illustraties, waarin je kind Jezus leert kennen als vriend.

#\

God maakte kleurrijke vissen en
zoemende bijen, zingende vogels en
fleurige vlinders. – Uit het scheppingsverhaal

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Mijn verhalenbijbel
Auteur Sally Ann Wright
Illustrator Dubravka Kolanovic
Uitvoering gebonden, padded omslag
Formaat 15,2 x 20,4 cm
Omvang 112 pagina’s
Prijs € 12,99
NUR 224
Leeftijd 3+
ISBN folio 9789026624896

9 789026 624896
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vertaald op rijm • jaloezie • baby
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Help, een broertje
of zusje erbij!

Herkenbaar voor grote broers en zussen
MARKETING \
→ Boektrailer
→ Felicitatiekaart voor grote
broer/zus
8713791072430 (25 stuks)
→ Prentenboekactie op Instagram
→ Aandacht in ouder/kind/
zwangerschapsmedia

INHOUD \

Arme Evi, haar ouders hebben een ukkie mee naar huis genomen.
Hij kwijlt, heeft een lelijk kaal hoofd en krijst dag en nacht.
Kortom: hij heeft zijn plek ingenomen in het huis en alle aandacht
gaat naar hem. Maar dan bedenkt Evi dat hij wel goed van pas
komt: ze kan hem overal de schuld van geven! De modder in de
keuken? Tekeningen op de muur? Het ukkie heeft het gedaan! Is het
dan misschien toch wel leuk om een nieuw broertje te hebben? Een
fris en modern prentenboek, herkenbaar voor elk kind dat een
broertje of zusje krijgt.

AUTEUR \
Uticha Marmon schrijft boeken sinds
2010, en woont in Hamburg. Anne-Kathrin
Bell deed een kunstopleiding en woont
met haar gezin in Leipzig.
Verschijningsdatum
18 januari 2022
Titel Plotseling was het ukkie daar
Auteur Uticha Marmon
Illustrator Anne-Kathrin Behl
Vertaler Merel Leene
Uitvoering gebonden
Formaat 22 x 28,5 cm
Omvang 32 pagina’s
Prijs € 14,99
NUR 273
Leeftijd 3+
ISBN folio 9789026625039

9 789026 625039
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Dolfi en Wolfi • avontuur • serie

Het mysterie van de
neergestorte straaljager
Het allerlaatste avontuur van Dolfi en Wolfi
MARKETING \
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine
→ Aandacht in Terdege
en Reformatorisch Dagblad

AUTEUR \
J.F. van der Poel (Veenendaal) heeft
al meer dan 70 boeken geschreven,
waaronder de inmiddels 29 delen tellende
Dolfi & Wolfi-serie.

9789026623981

INHOUD \
Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Dolfi en Wolfi en de oerwoudman
Ondertitel De spannende avonturen
met Dolfi – Deel 29
Auteur J.F. van der Poel
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang 152 pagina’s
Prijs € 12,99
ISBN e-book 9789026625077
Prijs e-book € 5,99
NUR 283
Leeftijd 10+
ISBN folio 9789026625060

9 789026 625060

In dit nieuwe avontuur van Dolfi en Wolfi gaan Andy en Mirja
op onderzoek uit in de jungle. Daar vinden ze een neergestorte
straaljager uit de Tweede Wereldoorlog. De piloot, inmiddels
97 jaar, heeft het overleefd en heeft al die tijd in zijn eentje in
de jungle gewoond. Wie is deze man en wat is zijn verhaal?
Andy en Mirja gaan op onderzoek uit naar de waarheid,
ondersteund door dolfijn Dolfi en hond Wolfi, die altijd
klaarstaan om hen te beschermen.

(online) kerkdienst • prekenschrijfboek • geloof

KOKBOEKENCENTRUM \ JEUGD
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Hoe houd je je aandacht
bij de preek?
Een invulboek voor in de (online) kerk

MARKETING \
→ Auteur is online actief met
bijbelborrels.nl
→ Advertentie in
Lees & Luister Magazine
→ Winactie op huisvanBelle.nl

AUTEUR \
Corine Zonnenberg (HardinxveldGiessendam) is theoloog en voorganger
binnen de Protestantse Kerk. Ze spreekt
in jongerendiensten, geeft training over
geloofsopvoeding van tieners en werkt bij
Youth for Christ.

INHOUD \

Hoe bid je? Waarom zingen we in de kerk? En hoe lees je de Bijbel?
Deze vragen worden beantwoord in dit prekenschrijfboek.
Veel tieners voelen zich vaak niet helemaal thuis of aangesproken
in de kerk. Met Godtime betrekt Corine Zonnenberg tieners bij de
(online) kerkdienst. Met invulpagina’s, opdrachten en extra
denkstof die tieners kunnen helpen in hun zoektocht naar God en
de kerk.

9789043532648

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Godtime
Ondertitel Prekenschrijfboek voor tieners
Auteur Corine Zonnenberg
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 11,99
NUR 709
Leeftijd 12+
ISBN folio 9789026625107

9 789026 625107
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De leukste vriendenboeken
voor al je vriendjes en
vriendinnetjes!

Titel Bellinga vriendenboek
Prijs € 12,99
ISBN 9789043536165

9 789043 536165

Titel Mijn stoere vriendenboek
Prijs € 12,99
ISBN 9789026622090

9 789026 622090

Titel Mijn grote vriendenboek
Prijs € 14,99
ISBN 9789043531801

9 789043 531801

Titel Mijn gezellige vriendenboek
Prijs € 12,99
ISBN 9789026622014

9 789026 622014

Titel Mijn vriendenboekje
om in te kleuren
Prijs € 13,99
ISBN 9789026623486

9 789026 623486
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Download nu extra
promotiemateriaal

Op kokboekencentrum.nl/boekhandel

Op kokboekencentrum.nl/boekhandel kunt u online promotiemateriaal
voor toptitels downloaden. Dit promotiemateriaal kunt u gebruiken voor uw uitingen
op Facebook, Instagram en Twitter. Natuurlijk kunt u dit ook gebruiken voor uw
eigen website. Ook plaatsen we bijvoorbeeld bestanden van A4-posters die u zelf
gemakkelijk kunt printen.
Voordelen:
→ altijd afbeeldingen van goede kwaliteit;
→ stimuleer uw eigen online verkoop;
→ stel uw klanten op de hoogte van nieuwe uitgaven;
→ in overleg is het mogelijk uw eigen logo te laten toevoegen.
Ga nu naar kokboekencentrum.nl/boekhandel en download materialen bij:
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Mis dit
sportboek niet!
MARKETING \
→ Interview op Nu.nl
→ Aandacht in AD, Telegraaf en
Trouw
→ Veel aandacht voor Anna van
der Breggen in aanloop naar de
Olympische Spelen, waar ze haar
titel zal verdedigen
→ Aandacht op Wielerflits
→ Aandacht in wielerbladen,
podcast en andere media
gegarandeerd!
→ Social-mediacampagne:
103K volgers
126K volgers
36K volgers
→ Add campagne op YouTube,
Google, Instagram en Facebook
→ Mediakit voor de boekhandel

Reeds verschenen
Titel Anna
Ondertitel Wielerleven van een kopvrouw
Auteur Anna van der Breggen
Uitvoering paperback met flappen en
fotokatern
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 20,00
ISBN e-book 9789043535656
Prijs e-book € 11,99
NUR 489
ISBN folio 9789043535649

9 789043 535649

Regerend Olympisch kampioen,
dubbel wereldkampioen en
misschien wel de beste
Nederlandse wielrenster ooit.
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