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1. Bijbelverhalen 

1.00 
Dagboek voor jonge 10ner meiden. 

1.00 A 
Bijbel in gewone taal - NBG 2014 

1.00 B 
Bijbel in gewone taal - NBG 2014 

1.00 C 
Bijbel in gewone taal - NBG 2014 

1.01 
De gouden sleutel: verhalen bij thema's uit de bijbel 
Baukje Offringa; met tek. van Jansje Bouman 
Bewerking van oude joodse verhalen, klassieke verhalen uit de christelijke verteltraditie, sprookjes en 
legenden, aangevuld met eigentijdse verhalen. 

1.02 
Wat betekent dat woord?: ruim 50 begrippen uit de bijbel voor kinderen uitgelegd. 
Jan & Gerry Visser 
Bij elke uitleg van een woord is een bijbelgedeelte vermeld waarin het betreffende woord staat of een 
geschiedenis die er verband mee houdt. 

1.03 
Sta eens even stil: een bundel verhalen om met drie oren naar te luisteren 
Samengest. en toegel. door An Kesseler-van der Klauw 
Themagerichte bundeling van verhalen. Aan het eind van elk verhaal staat een bijbeltekst. 

1.04 
Gelijkenissen  
Red.: Ad Baas …[et al.] 
Betreft acht gelijkenissen uit het Lukas-evangelie. 

1.05 
De tien woorden, voorheen de tien geboden 
Red.: Ad Baas …[et al.] 

1.06A 
Met psalmen spelen: verhalenboek 
Corrie de Jong – van den Bosse, Hanneke van Leeuwen, Piet van Midden; Eindred. Gerard van Midden  
Verhalenbundel om vooral thuis te gebruiken, met twintig verhalen passend bij psalmen. Tien ervan horen 
bij de bewerkte psalmen die ook op de cd staan. Geschikt voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. 

1.06B 
Met psalmen spelen: werkboek 
Samenst. en red. Hanneke van Leeuwen, Piet van Midden 
Er is een kant- en klaar catecheseproject (8 avonden) opgenomen voor tieners van 10 tot en met 12 jaar. 
Daarnaast staan er verhalen in, passend bij evenzoveel psalmen. Tevens is er een minimusical opgenomen 
van 20 minuten over koning David. 

1.06C 
Met psalmen spelen  
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Muziek: Kees van Damme en Rick Smit; teksten: Hanneke van Leeuwen en Piet van Midden 
Op de cd staan tien psalmen, die opnieuw zijn geïnterpreteerd voor kinderen. Verder staan er drie liedjes 
op, die behoren bij de minimusical over koning David. Tevens staat de instrumentale muziek er op die bij 
een muziekspel hoort. 

1.07 
Een zee van verhalen: reader verhalen vertellen 
Berthe van der Aart, Adrie Mesch 
Werkmap over de kunst van het vertellen, de opbouw van het verhaal en hoe je een verhaal kunt vertellen. 

1.08 
Als er een God is 
Karel Eykman; met tek. van Ceseli Josephus Jitta 
Allerlei personen uit de bijbel geven zich rekenschap van hun leven. De verhalen zijn in de ik-vorm 
geschreven. 

1.09 
Groeien als een boom: verhalen bij symbolen en thema’s uit de bijbel 
Baukje Offringa; ill. Wilma Terlouw 
De bundel bevat gelijkenissen, legenden, sprookjes, fabels, oude verhalen die opnieuw zijn verteld en 
verhalen met een historische achtergrond. Ze kunnen worden verteld voor alle leeftijden in kerk en 
kindernevendienst, in godsdienstonderwijs en clubwerk en in het gezin. Tevens wordt een toelichting bij de 
verhalen gegeven voor verwerking en een register van symbolen en thema’s die in de verhalen voorkomen. 

1.10 
Een maaltijd van niets. 
Barbera M. Veenman 
Serie kinderbijbelboeken O.T. 

1.11.1 
Jozef de dromer 
Over het verhaal uit het Oude Testament t/m het moment dat Jozef meegenomen wordt naar Egypte. 
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.11.2 
De prinses en de baby 
Pennny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de kinderjaren van Mozes. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.11.3 
Op reis naar het beloofde land 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de uittocht uit Egypte. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.11.4 
De muren vielen om 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Hoe de Israëlieten onder leiding van Jozua op wonderbaarlijke wijze de stad Jericho veroverden. Voorlezen 
vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.11.5 
Gideon 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over Gideon die de Israëlieten helpt tegen hun vijanden uit Midjan. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen 
vanaf ca. 8 jaar. 
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1.11.6 
Het verhaal van Ruth 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over het leven van de overgrootmoeder van David. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.11.7 
God spreekt tot Samuël 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de profeet Samuël. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.11.8 
David en Goliath 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de herdersjongen David die strijdt tegen de reus Goliath. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf 
ca. 8 jaar. 

1.11.9 
Jeruzalem bevrijd 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de belegering van Jeruzalem. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.11.10 
Het gouden beeld van koning Nebukadnezar 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de belevenissen van Daniël aan het hof van Babylon. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 
jaar. 
serie kinderbijbelboeken N.T. 

1.12 .1 
Zijn naam is Johannes 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de geboorte van Johannes de Doper. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.12.2 
Toen Jezus nog klein was 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.12.3 
De barmhartige Sameritaan 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.12.4 
Het verhaal van het grote feest 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.12.5 
De goede herder 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de herder die op zoek gaat naar het verloren schaap. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 
jaar. 
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1.12.6 
Zacheüs 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over het bezoek van Jezus aan de inhalige tollenaar Zacheus. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 
8 jaar. 

1.12.7 
Mensen rondom Jezus 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.12.8 
Jezus de koning 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over Jezus’ intocht in Jeruzalem. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.12.9 
Goed nieuws voor iedereen 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de discipelen van Jezus, nadat Hij is teruggekeerd naar de hemel. Vanaf ca. 5 jaar; zelf lezen 
vanaf ca. 7 jaar. 

1.12.10 
Paulus in Damascus 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over de bekering van Paulus. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.12.11 
Paulus de apostel 
Penny Frank; [vert. uit het Engels door Marijke Bleij] 
Over het verblijf van de apostel Paulus in Rome. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

1.12.12 
Het Paasfeest 
Penny Frank; Ill. van John Haysom 
Beschrijving van wat er gebeurde nadat Jezus was gekruisigd. 

1.12.13 
Jezus voor zijn rechters 
Penny Frank; Ill. John Haysom 
Beschrijving van hoe Jezus gevangen werd genomen. 

1.13.1 
Zacheüs 
Wanneer Jezus Zacheüs uit zijn isolement haalt, belooft deze tollenaar beterschap. Vanaf ca. 5 jaar. 

1.13.2 
Jezus is opgestaan 
Het verhaal van Jezus’ veroordeling, dood en opstanding. Voor kleuters. 

1.13.3 
Ruth 
Hoe Naömi en haar schoondochter Ruth terug gaan naar Israël en daar een nieuw leven beginnen.Vanaf ca. 
4 jaar. 
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1.13.4 
Jozef 
Over Jacob’s zoon Jozef die door zijn broers verkocht werd en als onderkoning van Egypte het volk redde 
van de hongersnood. Voor kleuters. 

1.13.5 
Het dochtertje van Jaïrus 
Over de geschiedenis van de dood en de opstanding van het dochtertje van Jaïrus. Voor kinderen vanaf 4 
jaar. 

1.13.6 
Genezing van een verlamde 
Over Jezus die de zonden van een verlamde man vergeeft en deze geneest. 

1.13.7 
Jona 
Bewerking voor geestelijk gehandicapten en jonge kinderen. 

1.13.8 
In het begin 
Hoe God zijn scheppingswerk tot stand bracht. Voor kleuters. 

1.13.9 
Bruiloft in Kana 
Over het eerste wonder van Jezus. Voor kleuters. 

1.13.10 
De werkers in de wijngaard 
Een gelijkenis. 

1.13.11 
Op weg naar het paasfeest 
Het verhaal van Palmpasen tot aan Getsemané. 

1.13.12 
Jakob en Esau 
Over Jakob die zijn blinde vader bedroog en zich zo de zegen toeeigende waarop zijn broer vanwege 
geboorte recht had. 

1.14 
Dagboek bij het liedboek 
A.th. Rothfusz eindred.; Medew. B.J. Aalbers …[et al.] 

1.15 
Hij was een van ons 
Rien Poortvliet; met teksten van Hans Bouma 
Het leven van Jezus al schilderend verteld. 

1.16 
Het verhaal van God met mensen 
Tek. Menno van Dijk; Arja Hoogerbrugge; [Eindred. Afdeling communicatie, ’s Heerenloo Zorggroep] 
Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. 

1.17 
Hier is mijn hand: dagboek bij het kerkelijke jaar  
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A.F. Troost. – 10e dr.  
Na elke overdenking is een liedtekst afgedrukt en een kort gebed. 

1.18 
Puzzelkrakers: werkbladen voor kinderdiensten en basisscholen. 
CD-ROM met werkbladen bij Bijbelverhalen. Voor alle leeftijden van de basisschool. Voor de leiding zijn de 
oplossingen toegevoegd. 

1.19.1 
De man die gedoopt werd 
tek. van Kees de Kort. – 6e dr. – (Wat de bijbel ons verteld; 18) 

1.19.2 
Zacharias en Elisabeth  
tek. van Kees de Kort. – 5e dr. (Wat de bijbel ons vertelt; 19) 

1.19.3 
De barmhartige Samaritaan  
tek. van Kees de Kort. – 10 dr. (Wat de bijbel ons vertelt; 7) 

1.19.4 
Bartimeüs 
tek. van Kees de Kort. – 6e dr. (Wat de bijbel ons vertelt; 3) 

1.19.5 
Abraham 
tek. Kees de Kort. – (Wat de bijbel ons vertelt; 10) 

1.19.6 
Jezus is geboren 
tek. Kees de Kort. – (Wat de bijbel ons vertelt; 1) 

1.19.7 
Jezus en de storm 
tek. Kees de Kort. – (Wat de bijbel ons vertelt; 2) 

1.19.8 
Uittocht uit Egypte 
tek. Kees de Kort. – (Wat de bijbel ons vertelt; 14) 

1.19.9 
God maakt alles nieuw 
Tek. Kees de Kort. – (Wat de bijbel ons vertelt; 28) 

1.20 
Op ontdekkingstocht door de bijbel 
Fiona Walton; [ill. Tony Morris en Linda Kelsey; vert. uit het Engels] 

1.21 
Bijbel voor de kinderen: deel 1 het oude testament met zingen en spelen 
J.L. Klink 

1.22 
Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis 
Anne de Vries; Tek. van Herm. F. Schäfer 
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1.23 
Woord voor woord: kinderbijbel het oude testament 
Karel Eykman, Bert Bouman 

1.24 
Woord voor woord: kinderbijbel het nieuwe testament 
Karel Eykman, Bert Bouman 

1.25.1 
Het hoogste woord: verhalen uit de bijbel naverteld voor kinderen: Nieuwe Testament 
Riet Tigchelaar; [tek. van Jennie Dalenoord] 

1.25.2 
Het hoogste woord: verhalen uit de bijbel naverteld voor kinderen: deel 2 Nieuwe Testament 
Riet Tigchelaar; [tek. van Jennie Dalenoord] 

1.25.3 
Het hoogste woord: verhalen uit de bijbel naverteld voor kinderen: deel 3 Nieuwe Testament 
Riet Tigchelaar; [tek. van Jennie Dalenoord] 

1.25.4 
Het hoogste woord: verhalen uit de bijbel naverteld voor kinderen: deel 4 Nieuwe Testament 
Riet Tigchelaaar; [tek. van Jennie Dalenoord] 

1.26 
Harde kern: verhalen bij levensbeschouwelijke thema’s  
Erik Idema, Erik Renkema, Abe Thijs, Gesinke Veerman; Ill. Egbert Koopmans; Samenst./Eindred.  
Erik Idema 

1.27 
100 verhalen: verhalen voor kinderen bij thema’s uit de bijbel 
Han van Uden 

1.28 
nu dan, luister: bijbelse verhalen nieuw gehoord: een werk- en vertelboek 
T.M. Gilhuis; ill. Liselot Ribbens 

1.29 
Het bijzonder Bijbels Beestenboek: Twaalf bijbelse dieren aan het woord 
Klaas A.D. Smelik; ill. Lika Tov 

1.30.1 
Het verhaal gaat… dl.1 de verhalen van de Thora 
Nico ter Linden. - 13e dr.  
Betreft de eerste 5 boeken van het Oude Testament. 

1.30.2 
Het verhaal gaat… dl. 2 het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs 
Nico ter Linden. - 4e dr.  
Betreft de verhalen van het Nieuwe Testament, zoals die door Marcus en Mattheüs zijn aangeleverd. 

1.31 
Zo is God: bijbels doorkijkboekje 
Geïll. door Kate Davies 
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1.32 
Gods woord wijst ons de weg: “verstaat gij wat gij leest”(Hand.8:30). - (Het Morgenrood; code 910, volgnr. 
183/184) 
H.B. Slagter 

1.33 
Wie is Jezus?: een documentaire 
John Drane; foto’s Sonia Halliday Photographs 

1.34 
Jezus en Jeruzalem: wat de bijbel ons vertelt  
NederlandsnBijbelgenootschap; Tek. Kees de Kort 

1.35 
Hoe een herder Psalm 23 ziet 
Phillip Keller 

1.36 
Verzoening: bijbelse notities bij een omstreden thema 
C.J. den Heyer 

1.37 
Op weg door de bijbel: Ark Boeke bijbel atlas 
Nicola Baxter; vert.[uit het Engels] en bew. door I.A. Kole en J. van Wijk; ill.: Edgar Hodges 

1.38 
In Babel - Actuele bespiegelingen bij Ezechiël - Ad van Nieuwpoort 

1.39.   Dick Bruna - Ruben en de ark van Noach. 

2. Liederenbundels 

2.01 
Alles wordt nieuw: verzamelbundel met begeleiding van piano of orgel, 
melodie-instrumenten en aanwijzingen voor gitaarbegeleiding 
Hanna Lam; Wim ter Burg 

2.02 
Opwekkingsliederen 
Betreft nummers 1-505. Bevat geen bladmuziek. 

2.03 
Youth for Christ liedbundel: muziekeditie 
Bundel liederen uit verschillende tradities: gospels, kerkliederen; lofprijzings- en aanbiddingsliederen, 
liederen uit Taizé, liederen met een katholieke achtergrond, uit de basisbeweging en enkele liederen van 
bekende gospelartiesten. Met bladmuziek. 

2.04 
Geroepen om te zingen: liederen om te vieren met kinderen en jongeren aangedragen vanuit meer dan 200 
gemeenten 
Samenst. Geert Tromp 

2.05A 
“Draken van mensen…?’: een mini-musical naar het boek ‘Openbaring’ voor kinderen en jongeren van 10 – 
16 jaar 
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Hanneke van Leeuwen en Piet van Midden; eindred.; Gerard van Leeuwen 
In scène 1 zien we de ondergedoken familie van Anna Frank in Het Achterhuis. Scène 2 betreft Johannes die 
op zijn verbanningsoord Patmos brieven schrijft. Scène 3 speelt zich af in een synagoge waarin wordt 
voorgelezen uit Jesaja 65. Scène 4 gaat over het nieuwe Jeruzalem waarin Maria ‘Nu zij wellekome zingt’. 

2.05B 
Draken van mensen…?: cd 
Teksten: Hanneke van Leeuwen en Piet van Midden; Muziek: Rick Smit 

2.06A 
Wij zullen opstaan: teksten bij de cd ‘De mooiste opwekkingsliederen door en voor kinderen 

2.06B 
Wij zullen opstaan: de mooiste opwekkingsliederen door en voor kinderen. Twee CD’s met 
opwekkingsliedjes deel 1 en 2. 

2.07 
Hoop van alle volken: zingen met partnerkerken 
Red.: Wout van Andel… [et al.] 
Bundel ter gelegenheid van ”Tweehonderd jaar zending”. De bundel bevat liturgische liederen van buiten 
Nederland. 

2.08A 
Zitten of opstaan?: pianobegeleiding bij deel 1, 2 en 3 
Teksten Greet Brokerhof - van der Waa; Muziek Gerard van Amstel … [et al.];  
Muziekbundel bevat liedjes (bladmuziek met gitaarakkoorden en de teksten van de liedjes) voor de 
geloofsopvoeding van kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De liedjes gaan over bijbelverhalen, bijbelse 
thematieken en de christelijke feestdagen of vertalen een thema direct naar het leven van de kinderen zelf.  

2.08B 
Zitten of opstaan: cd deel 1, 2 en 3 
Tekst: Gerard van Midden … [et al.]; muziek: Gerard van Amstel …[et al.] 
De liedjes komen uit Trefwoord en Kiezels. 

2.09A 
Kring van licht: vier liedjes voor Pasen: bladmuziek bij de liedjes 

2.09B 
Kring van licht: cd 

2.10 
Met andere woorden: klein liedboek voor kinderen  
Hanna Lam …[et al.] 
Bevat tevens bladmuziek. 

2.11 
Evangelische liedbundel 

2.12 
Verzameling themaliederen  
Samenst. Mediatheek SOW gemeente Swifterbant 

2.13 
CD Elly & Rikkert met kinderen: vertel het aan de mensen 
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2.14A 
CD Ik ken je wel!: nieuwe liedjes voor kinderen van Elly & Rikkert, Marcel Zimmer, Ron Schröder & 
Marianne Busser e.a. 

2.14B 
Ik ken je wel!: 12 nieuwe liedjes voor kinderen van Elly & Rikkert, Marcel Zimmer, Ron Schröder & 
Marianne Busser, Joost van den Oever, Pieter van Maastricht en Wim Bevelander 
Muziekboek bevat tekst en bladmuziek (2 exemplaren). 

2.15  
Jowena en de viool CD 

2.16 
Opwekkingsliederen nummers 423-570 
Samenst.: Frank van Essen … [et al.] 
Bevat tekst en bladmuziek. 

2.17 
CD Explore the bible too 
Bevat: Disco Ball van Rick Altizer, Waiting Room van LA Rue, The Hardway van KJ-52, Stranded van Plumb 
en Crave van JC Culture. 

2.18 
De kerk daar zit muziek in 
Hanna van Dorssen, Ellen Kok, Nies Medema; Eindred. Hanna van Dorssen, Janet van Dijk 
Brochure. 

2.19 
Top 12 canon van het protestantse kerklied 
Hanna van Dorssen, Pieter Endedijk 
Brochure. 

2.20 
Tussentijds: aanvullend liedboek bij het liedboek voor de kerken. 
Bevat tekst en bladmuziek. 

2.21 
Kom aan boord: 15 nieuwe liedjes voor kinderen  
Wim Bevelander …[et al.] 
Cd ontbreekt. 

2.22 
Zing het woord: liedboek voor kinderen: tekst en melodie 
Samenst. Rob van Dijk …[et al.] 

2.23 
Bij hoog en bij laag: zingen van het licht  
Richard Vissinga en Hans Zoutendijk (red.) 
Betreft kinderliederen voor Advent, Kerstmis en Epifanie. 

2.24 
Zing mee. CD 
Advent en kerst met extra popsongs voor de jeugdkerk. Bevat tevens in klein boekje de tekst van de 
liederen. 
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2.25 
‘Alles wat adem heeft’ Psalmen zingen met Calvijn 
Inl., introd op de psalmen Roel Bosch; Red. Roel Bosch … [et al.]; Eindred. Janet van Dijk 
Brochure. 

2.26 
Cd Alles wordt nieuw Bijbelliederen 
Hanna Lam en Wim ter Burg (AWN I) 

2.27 
Alles wordt nieuw Bijbelliederen  
Hanna Lam en Wim ter Burg (AWN II) 

2.28 
Alles wordt nieuw Bijbelliederen 
Hanna Lam en Wim ter Burg (AWN III) 

3. Leiden van kinder-, jeugd- en jongerenwerk 

3.01 
Wie heeft er een goed idee?: tientallen ideeën voor het werken met groepen jongeren. 
Johan ten Brinke en Willem Molemaker (samenstellers) 
Bestemd voor diegenen die actief zijn in het christelijk jeugdwerk (jongeren van veertien jaar en ouder).  
Betreft twintig artikelen die uit het christelijk jongerenblad AKTIE zijn geselecteerd. Elk artikel is voorzien 
van discussievragen, diverse werkvormen en boekentips. 

3.02 
Oprit, ideeën voor een jeugdvriendelijke gemeente 
red.: Marieke van Dam...[et al.] 
Naast een beschrijving van vijftig ideeën bevat het boek informatie over het opzetten van plaatselijk 
jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid en publiciteit. Het boek bestaat uit vier delen: een hoofdstuk over 
ontmoeting, een over leren, een over vieren en een met ideeën over diaconaat. 

3.03 
KIOSK: speels programmablad voor kinder- en tienerwerk (6-16 jaar). Enkele jaargangen aanwezig. 
Tijdschrift bevat naast concrete werkvormen en programma's ook informatie over kinder- en tienerwerk in 
het algemeen.  

3.04 
Kiezels: steentjes voor geloofsopvoeding thuis (6 – 18 jaar en voor het gezin). Enkele jaargangen aanwezig. 
Kwartaalblad voor ouders.  

3.05 
Grip voor jongerenwerk 
Werkblad voor kerkelijk jongerenwerkers in catechese-, gespreks- of liturgiegroepen voor 15+ jongeren. 
Enkele jaargangen aanwezig. 
Verschijnt 8 keer per jaar. In elk nummer zit een bijlage voor jongeren.  

3.06 
Soms geloof ik er geen barst van: mogelijkheden van jongerenpastoraat in de praktijk, ontwikkeld en 
getoetst in projecten te Amsterdam, Balk en Lelystad 
Samenst. Hans Brok … [et. al.]; Eindred. Greetje Hulster, Christiaan Rensink 

3.07 
Intermezzo: informatieblad van Samen op Weg Jeugdwerk, nr. 21, 1999. 
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Dit nummer gaat in op: de ontwikkelingsfase van kinderen, tips voor werving, kerkelijke vrijwilligers, het 
millennium en Openbaring, ledenregistratie, kerstmusicals en jeugdwerk. 

3.08 
Zin in tienerwerk 
Samenst. Willie Soepboer 
Map voor tienerleiding met informatie over hoe een gesprek opgang kan komen over zingeving en geloven. 

3.09 
Kinderspel: werken met kinderen van 6-12 jaar 
Red.: Christien Deutekom …[et al.]; Eindred.: Let Roukema 
Kinderspel bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat over kinderen en hun ontwikkeling in verschillende 
leeftijdsfases, over leiding geven, over groepsvorming, over plannen maken op langere termijn enz. Deel 2 
geeft twee uitgewerkte programma’s voor 6-9 en 9-12, als voorbeeld hoe een clubcultuur ingedeeld kan 
worden, met praktische aanwijzing voor de aanpak. Deel 3 bevat een aantal programma’s met aanwijzingen 
over aanpak en uitvoering. 

3.10 
Tieners aan zet 
Red.: Hilly Merx … [et al.] 
Map is bestemd voor tienerbegeleiders in het christelijk jeugdwerk. Het beschrijft de leefwereld van tieners 
en kan helpen om activiteiten en de manier van leidinggeven op tieners af te stemmen. Speciale aandacht 
is de wijze waarop je met tieners over geloven kunt praten. 

3.11 
Werkboek tieners in de stad: programma’s rond zingevingvragen van tieners 
Samenst. Antoinette Bos … [et al.]; Hoofdred. Hilde Kwakkel, Mirjam Schaap; ill. Sandy Ruiter 
Werkmap is geschreven voor begeleiders in het tienerwerk in grote steden. Het bevat 7 programma’s rond 
zingevingvragen die tieners hebben. Er is achtergrondinformatie opgenomen over de drie meest 
voorkomende godsdiensten: de islam, het christendom en het hindoeïsme. 

3.12 
Oprit 2000: 50 ideeën uit de keuken van het kerkelijk jeugdwerk 
Samenst. Marijke Katsburg, Mirjam Schaap, Hanny van der Stelt; Eindred. Mirjam Schaap; ill. Wouda 
Koelewijn 
In het boek staan alle activiteiten die op Oprit 2000 gepresenteerd zijn in de workshops en op het Plein. De 
activiteiten zijn verdeeld in vier hoofdstukken: 
Activiteiten rond vieren en bezinnen 
Over leren in en om de kerk 
Diaconale activiteiten 
Activiteiten op het gebied van ontspanning en ontmoeting 
Zie met name blz. 60 waar over talentenjacht in Swifterbant is geschreven. 

3.13 
Millenniumkids 
door Wilma Veen 

3.14 
Jop Coach magazine: tijdschrift voor jeugdwerk 
Utrecht: Jop Coach magazine, 2007….  
Verschijnt vijf keer per jaar. 

3.15 
In liefde weer mens worden 
Phil Bosmans 
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3.16 
Naar Gods-beeld: een boek over God en mensen met verhalen, overwegingen, gedichten, gebeden, foto’s, 
ervaringen, getuigenissen. Een boek met suggesties om individueel of samen te doen samenst. Theo 
Kersten, Martin van der Leeden, Jan Simons 

3.17 
De zon wil ook door kleine raampjes schijnen 
J.J. Poort. – 2e dr. 

3.18 
Lieve meneer God 
Samengest. door Stuart Hample en Eric Marshall; Tom Bloom 

4. Catechese  

4.01 2 exemplaren met videoband 
De groene kathedraal: bomen over de kerk: een catecheseproject over kerkbouw, liturgie en de dienst van 
de kerk 
Samenst. Janke Schonerwille-Swierts …[et al.] 
Het project is voor 12 tot 14/15 jarigen. 

4.02A 
In Jezus’ voetsporen 
J.J. van der Wilden, M.C. van der Zouwen.  
Een catechisatieboek waarin Jezus wordt gevolgd vanaf het moment dat Hij 12/13 jaar is, tot aan zijn dood 
en opstanding. 

4.02B 
In Jezus’ voetsporen 
J.J. van der Wilden, M.C. van der Zouwen 
Een catechisatieboek waarin Jezus wordt gevolgd vanaf het moment dat Hij 12/13 jaar is. 

4.03 
Kruispunten: werkboek 3 x 
J.J. van der Wilden, M.C. van der Zouwen 

4.04 A; handleiding en videoband 
Geef me de vijf!: een catecheseproject over vriendschap voor vijf bijeenkomsten 
Samenst. Jabke Schonewille-Swierts … [et al.] 
Project waarin voorbeelden en gevoelens worden aangehaald en tegen bijbelverhalen worden aan 
gehouden. 

4.04 B 
Geef me de vijf!: een catecheseproject voor 14- tot 17-jarigen.  
Video. 

4.05 2x 
God gezocht: youth for Christ bijbelstudiemateriaal, deel 2 
Peter Bakker … [et al.]; ill. Wim Nunninga 
Betreft vragen die door jongeren gesteld worden. Het is voor gespreksgroepen (zoals catechisatiegroepen, 
bijbelkringen en jeugdverenigingen) gemaakt, maar het kan ook voor persoonlijke studie worden gebruikt. 
Elk hoofdstuk bestaat uit twee gedeeltes: een algemene bespreking en een uitleg van een bijbehorend 
bijbelgedeelte. Tevens zijn er verwerkingen voor verschillende leeftijdsgroepen opgenomen. Bij veel 
thema’s zijn muzieknummers te vinden en er kunnen televisieprogramma’s bij gebruikt worden. 
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4.06 4x 
Opsporing verzocht. 
Catechesemateriaal. 

4.07 
Motief 
Deel 1: geloven in God ( 14-15 jarigen) 
Deel 2: Jezus, mens van God ( 14-15 jarigen) 

4.08 
Basiscatechese 

4.09 
Mapje met verschillende catechese projecten 
1999 – 2000 – 20001 - 2004/5 

4.10 
Praten met de ander ( 3x) 
handleiding en een werkmap 
Thema: Het Onze Vader 

4.11 
Wil je wel geloven: de apostolitische geloofsbeleidenis 
L.M. Vreugdenhil 

4.12 
Discipelschap: over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest 
L.M. Vreugdenhil 
Handboek voor de belijdeniscatechese en voor de toerusting van gemeenteleden en ambtsdragers. 

5. Kind, jeugd en liturgie 

5.01 
Driemaal drie is negen: een boekje voor gemeenteleden die zich de liturgie eigen willen maken 
J.P. Boendermaker 

5.02 
En nu … mogen de kinderen naar voren komen 
Eindred.: H. Hogenhuis, B.J. Robbers 
Handreiking voor het leiden van kindernevendiensten . 

5.03 
Draag elkanders vieringen: rapport van de “Gezamenlijke Studiecommissie Toelating Jongeren tot het Heilig 
Avondmaal” 
J.M. Baai … [et al.] 

5.04 
Gedurfd anders  
Samenst. En red. Louis Bakker … [et al.] 
Werkboek voor het organiseren van tienervriendelijke vieringen bedoeld voor jeugddienstcommissies en 
werkgroepen jongerenliturgie. 

5.05  
Sporen: zoeken naar sporen van God en mensen 
Red. Christien Duhoux-Rueb … [et al.] 
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Betreft een theologische inleiding op sporen van heden en toekomst, sporen van mensen en sporen van 
God, programmasuggesties en verwerkingen voor de leeftijdsgroepen 4-8, 8-12,16+ en volwassenen, 
verhalen voor kinderen, tieners en 16+, de organisatie van een jeugddag, startdag voor gemeente- of 
parochie, een gemeente- parochiespel voor jongeren en ouderen rond “Sporen” en liturgiesuggesties. 

5.06 
Jeugdmap geloof je het zelf 
Corien van Ark …[et al.]; eindred. Gerrit van den Nieuwendijk 
Map bevat thema’s als trouw, vertrouwen, trouw zijn, op en andere manier kijken naar mensen, doen wat 
je gelooft en verhalen waar je je eigen ervaringen naast kunt leggen. Tevens zijn er spelen, liederen, 
gedichten en suggestie voor een dienst voor jong en oud (4-8, 8-12, 123-16 en 16+) in opgenomen. 

5.07 
Werkmap tieners & liturgie 
Samenst. en eindred. Francis Holtslag, Elsebep Smits; ill. Wouda Koelewijn 
De map biedt materiaal dat handvaten biedt om in de kerkelijke gemeente tot beleid te komen over het 
onderwerp ‘tieners en liturgie en concrete suggesties om vieringen met tieners voor te bereiden en uit te 
voeren. De map bevat negen theoretische hoofdstukken over de leef- en belevingswereld van tieners en 
over het vieren met tieners (deel1) en vijf voorbeelden van vieringen met tieners (deel 2). 

5.08 
1000 dromen daden: startmap/jeugddagmap 
Red. Baukje Breur … [et al.]; Eindred. Marijke Katsburg, Iet Roukema 
De programma’s in de map zijn bedoeld om te gebruiken bij een voorbereiding van een themadag over 
Dromen voor de hele gemeente en parochie, b.v. in het kader van de jaarlijkse startweek/startzondag of 
jeugddag. De programma’s en verhalen zijn afgestemd op de leeftijdsgroepen van 4-8 jaar, 12-16 jaar, 
16plus en volwassenen. Het luchtkastelenspel is voor alle leeftijdgroepen en is speciaal geschreven voor de 
jeugddag of startzondag. 

5.09 
Info over jeugddiensten en kindernevendiensten 

5.10 
Het Hemels gelag door Peter Hendriks en Tom Schoemaker 
Vernieuwd vieren met jongeren. 

5.11 
Heilig spel 
Young Thomasviering voor tieners 

5.12 
Heilig spel 2 
Young Thomasviering voor tieners 

6. Thema’s  

6.01 
Als je durft: werkmateriaal voor kerkelijke jeugdleiders/voorgangers 
Het pakket bevat vier brochures en een video. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Waarom laat God 
het kwade toe?, De bijbel als kompas, Bidden werkt, Wat heeft God met het dagelijkse leven te maken? Het 
pakket heeft diverse werkvormen. Nadruk wordt gelegd op discussie met tieners. 

6.02 
Een boekje open over mensenrechten 
Betreft informatie o.a. over universele rechten van de mens en het werk van Amnestie International. 
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6.03 
Dilemmaland: werkboek 
Hoofdred. Mirjam Schaap en Hanny van der Stelt - Hulshof 
Dilemmaland gaat over de morele dilemma’s die tieners (12-15 jaar)in hun dagelijks leven tegen kunnen 
komen. Het biedt de begeleider een ingang om over normen en waarden te spreken met de groep. Bij het 
werkboek behoort de gelijknamige cd. Een beschrijving van het spel op de cd-rom en een gedeelte over het 
gebruik van cd-rom is in het werkboek opgenomen. 

6.03 
Dilemmaland: (CD) een interactief programma over lastige keuzes voor tieners van 12-15 jaar.  
Bij de CD hoort het werkboek Dilemmaland. 

6.04 
Dilemma 
Theo Brand … [et al.] 
Een uitgave voor jongeren van 16 jaar en ouder. Het bevat artikelen, werkvormen, activiteiten en 
gespreksvragen over het thema ethiek. 

6.05 
Popmuziek en geloof: pleidooi en handreiking voor het werken met popmuziek in vieringen en 
geloofsoverdracht 
Wim Jansen 
In deel 1 wordt toegelicht wat popmuziek is. Tevens worden voor- en nadelen van het gebruik van 
popmuziek in vieringen en bij geloofsoverdracht afgewogen. Deel 2 geeft een handreiking om de 
popmuziek en het geloofsverhaal te verbinden. 

6.06 
Water om in te dopen: suggesties voor het vieren van de doop met kinderen 
Wim van Beek; red. H. van Dorssen en A.C. Hijboer 
Bevat acht doopthema’s, doopverhalen en doopvieringen. 

6.07 
Wereldwijd geloven 
Tekst: Ton Heijboer 
Dit boek is oorspronkelijk in het engels uitgegeven onder de titel: World Religions Factfinders. Bevat 
informatie over zes wereldreligies: boeddhisme, christendom, hindoeïsme, islam, jodendom en de sikh-
religie. In 20 thema’s worden de belangrijkste kenmerken van elke godsdienst besproken. Thema’s zijn o.a.: 
feesten, gebedshuizen, goed en kwaad, leven na de dood en thuis bidden. Voor (midden-en) bovenbouw. 

6.08 
Multiple choice: pogrammasuggesties voor clubs en jeugdwerkgroepen van 8-12, 12-15 en 16 jaar en ouder 
rondom het thema ‘kiezen’ 
Desire Brokerhof, Arjen Vaartjes, Clara Velema 
Het centrale thema is verdeeld in vier deelthema’s: Je tijd, je geld, je lijf en de ander. 

6.09 
Stil eens even: een dagelijkse bezinning aan de hand van weekthema’s 
Samengest. door: Emo H. Edens …[et al.] 

6.10  
Goed fout!  
Jos van Hest & Saskia van der Valk; met tek. van Sylvia Weve 
Zeventien verschillende schrijvers schreven een verhaal over een kind in een lastige situatie. Over een kind 
dat niet precies weet wat nu goed of fout is. Voor ieder verhaal staat een kort stukje over de schrijver en 
het verhaal. Na ieder verhaal volgen een paar opdrachten. 
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6.11 
Werkboek rituelen delen: materiaal voor cursussen en gespreksbijeenkomsten 
Louis Bakker, Loek Boer, Alma Lanser; Hoofdred. Hanny van der Stelt-Hulshof 
Werkboek heeft uitgewerkte opzetten voor:  
gespreksbijeenkomsten voor ouders van kinderen en tieners 
kindernevendienst- en liturgiecommissies 
groothuisbezoek- en gemeenteavonden 
bijeenkomsten voor leerkrachten, medezeggenschapsraden en/of besturen 

6.12 
Werkboek geloofsopvoeding voor groepen opvoeders 
Samenst. Trijnie Bouw … [et al.]; m.m.v. Anja Bruijkers … [et al.]; Hoofdred. Hanny van der Stelt-Hulshof … 
[et al.] 
Het werkboek biedt gespreksmateriaal voor kringen en bijeenkomsten van opvoeders van kinderen en 
tieners (4 tot 15 jaar) thuis, op school en in de gemeente of parochie. Er zijn negen inhoudelijke thema’s 
opgenomen over opvoeden en geloven, met ervaringen, informatie, creatieve verwerkingen en tips voor 
thuis. In het werkboek zijn verschillende ideeën, teksten en tips uit het tijdschrift Kiezels opgenomen en 
soms wordt voor verdere informatie naar Kiezels verwezen. Losbladig. 

6.13.1 
Doopmasjals: vertellingen bij de doop: de architect 
Bart Seelemeijer 
Brochure, los bijgevoegd is een herinnering aan de doop. 

6.13.2 
Doopmasjals; vertellingen bij de doop: de pottenbakker 
Bart Seelemeijer 
Brochure, los bijgevoegd is een herinnering aan de doop. 

6.13.3 
Doopmasjals: vertellingen bij de doop: de zilversmid 
Bart Seelemeijer 
Brochure, los bijgevoegd is een herinnering aan de doop. 

6.13.4 
Doopmasjals: vertelingen bij de doop: de papiermaker 
Bart Seelemeijer 
Brochure, los bijgevoegd is een herinnering aan de doop. 

6.13.5 
Doopmasjals: vertellingen bij de doop: de klokkengieter 
Bart Seelemeijer 
Brochure, los bijgevoegd is een herinnering aan de doop. 

6.13.6 
Doopmasjals: vertellingen bij de doop: de kleermaker 
Bart Seelemeijer 
Brochure, los bijgevoegd is een herinnering aan de doop. 

6.13.7 
Doopmasjals: vertelingen bij de doop: de kaasmaakster 
Bart Seelemeijer 
Brochure, los bijgevoegd is een herinnering aan de doop. 
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6.13.8 
Doopmasjals: vertellingen bij de doop: de beeldhouwster 
Bart Seelemeijer 
Brochure, los bijgevoegd is een herinnering aan de doop. 

6.14 2 x 
Niet doorvertellen?! 
Over sommige geheimen moet je praten 

6.15  
Kerk in actie 
Kinderen in de knel: themaboek en videoband 

6.16 
Kerk in actie 2002 
Voedsel om te delen 
1 video en 2x kopie DVD 

6.17 
Effe dimme!! Tieners en geweld. 
Interactief programma op CD-Rom 

6.18 
Verslaving & ouderen 
Red. Frank Aalderinks … [et al.] 
Thema van het kwartaalblad Meeleven nr. 3 van 2000. 

6.19 
Project multiple Choice: experimenteren met genotmiddelen 
Eindred. De Voorstelling 
Informatiekrant. 

6.20 
Vrouwenconferentie Urk 10 februari 2001 “De zegen van het lijden”. Sprekers: Lidy de Jager & Aad van de 
Sande 
Bevat 3 cassettebandjes in videodoos. 

6.21 
Mammie, de trein fluit: schetsen over Westerbork  
Lize Stilma 

6.22 
Rijk in jaren / Hans Bouma en Reint de Jonge. – 3e dr. 
Over het ouder worden. 

6.24 
Heilige strijd: Israël-Palestina  
Inez Polak …[et al.]; Samenst. en red.: Peter Dekkers. – (Trouw Dossier NL; 5) 

6.25 
Hoe is het nu met je? / Mink van Rijsdijk 
Over het bezoeken van zieken. 

6.26 
Kerk in een veranderend getij  
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Theo Leene 
Jubileumuitgave van 50 jaar Landelijk Verband van Commissies van Beheer van de Gereformeerde kerken 
in Nederland 1952-2002. Over het beheer van de kerk en een stukje kerkgeschiedenis. 

6.27 
In dienst van de kerk: 84 jaar Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-20044 
R.M. Belder 

6.28 
Mijn kind is verslaafd 
Lize Stilma. – 2e dr. 

6.29 
Een spijker aan de brug: dertig jaar Werkgroep voor het onderhoud aan joodse begraafplaatsen Kees 
Sybrandi 

6.30 
Over de doop 
Ellen van der Kemp, René van der Rijst Red. Cees Breunesse … [et al.] 
Brochure. 

6.31 
Trouw vieren 
Sjoerd Zwaan … [et al.]; Red. en eindred. Janet van Dijk en Esther van der Panne 
Brochure. 

6.32 
Koppig profeet en werelds geleerde: een boekje open over Johannes Calvijn 
Mirjam van Veen 

6.33 
Calvijn!: eenmalige glossy over het Nederlands calvinisme heden ten dage 
Uitgave ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van Calvijn. 

6.34 
Levende hoop 
Amber van Schooneveld; Ned. vert.: Madeleine van Bovenkamp-Gordeau 
Over het thema armoede. 

6.35 
Door het oog van een olifantje 
Christine Stam, ill. Jet van der Horst 
Over het thema samen delen. 

6.36 
Gelovige Nederlanders vanaf de jaren zestig ( Geloof in Nederland; deel 10 
Red. Willem Bouman …[et al.] 

6.37 
Ik versta onder liefde  
Huub Oosterhuis 
Essay. 

6.38 
Moet ik dat nog geloven? Onderdrukking en bevrijding in geloof en kerk 
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Wim Jansen 

6.39 
Gevangene en toch …: herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbruck. 
Corrie ten Boom. – 9e dr. 
Autobiografie van Corrie ten Boom die als gevangene tijdens de Tweede Wereldoorlog in een 
concentratiekamp verbleef. 

6.40 
Israël aangeklaagd: de cognitieve oorlog tegen de Joodse staat 
Yochanan Visser 

6.41 
Atlas van Jeruzalem 
Robert Backhouse; [vert. uit het Engels door A. van Buuren... et al.] 
Over de geschiedenis van Jeruzalem 

6.42 
Compassie - Karen Armstrong 

6.43 
Dit is geen verdediging! waarom het Christelijk geloof ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang 
heeft. - Francis Sufford 

6.44. 
God is niet te vangen. - Jan Offringa en Evert van Baren (onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof) 

6.45 
Tomás Halík - Raak de wonden aan. 
In “Raak de wonden aan” richt Halík de ogen van gelovigen op de wonden: Die van Jezus en die van de 
wereld. Het verhaal van de ongelovige Thomas is daarbij zijn uitgangspunt.  
Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, stelt hij. Hij verstaat het om door te 
dringen tot de diepere lagen van het geloof en een scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar te 
geven op de huidige tijd. 

6.46 
Alain Verheij - God en ik. “Wat je als weldenkend 21e eeuwer kunt leren van de bijbel”. 
In “God en ik” schrijft Verheij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. 
Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de Christelijke verhalen wel degelijk iets te zeggen 
hebben over de wereld van nu.  
Al eeuwen lang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. 
Aan de hand van deze verhalen werpt dit boek licht op hedendaagse levensvragen. 

6.47 
Rowan Williams - God met ons. 
Een frisse kijk op de basis van het Christelijk geloof door een van de bekendste theologen van dit moment: 
Rowan Williams. Hij was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury. 
“God met ons” gaat over de betekenis van het kruis en van de opstanding, toen en nu. 
Met verhelderende inzichten en vragen aan het eind van elk hoofdstuk die helpen bij een persoonlijke 
verdieping. 

6.48 
Yvonne Zonderop - Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie. 
In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los uit een knellend godsdienstig 
verband.  
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Geloof verdween achter de voordeur, seculier werd de norm. 
Maar religie laat zich niet zomaar wegpoetsen. 
Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken. 
En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit. 
Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft. 
Yvonne Zonderop beschrijft de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland a.d.h.v. persoonlijke 
ervaringen. 
Volgens haar slaat de slinger nu weer de andere kant op… voor wie zich openstelt om dat te zien! 

7. Geloofsopvoeding 

7.01 
De kinderbijbelkrant 
Samenst. Janna Posthumus 
Bevat een overzicht van kinderbijbels en punten waar men op kan letten alvorens een kinderbijbel te 
kopen. 

7.02 
Pesten hoort er niet bij!: informatie en advies voor ouders van kinderen van 8 tot 15 jaar 
Marja Baeten; eindred. Lucy Buddelmeijer 

7.03 
Mijn kinderen doen er niet meer aan  
J.J. Poort 

7.04 
Kinderbijbel Magazine 
Red.: Marlene van den Bos … [et al.] 
Los toegevoegd is een Kinderbijbelkrant 5e ed. die is samengesteld door Liesbeth van ’t Hof. 

7.05 
Spring opvoeden en geloven 
Eindred.: Liesbeth van t’Hof.  
Dit tijdschrift betreft een eenmalige uitgave. 

7.06 
Kan de jeugd de kerk weer toekomst geven? 
Albert K. Ploeger 

7.07 
Als onze kinderen andere wegen gaan…  
K. Runia 

7.08 
Nieuwe kindergebeden 
Inge Lievaart 

7.09 
Als je bid. - (serie ‘Jongerenperspectief’; 1) 
C.G. Vreugdenhil 
Bestemd voor jongeren vanaf 16 jaar, maar ook voor ouderen. 
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8. Feesten 

8.101 Algemeen 
Verhalen om nooit te vergeten: bij de feesten en gedenkdagen van het hele jaar 
Samengest. door Baukje Offringa; met tek. van Rik Meinema 
De verhalen zijn naar hun thematische inhoud, passend bij de feesten en gedenkdagen van het jaar, 
ingedeeld in hoofdstukken. In elk hoofdstuk worden de verhalen voorafgegaan door een inleiding over de 
oorsprong en de betekenis van de joodse en christelijke feesten. 

8.102 
Instructie decemberfeesten  
Betreft programmasuggesties, handenarbeid, vieringen en verhalen rondom decemberfeesten 

8.103 
De kerk viert feest 
Kees Posthumus; Red. Hanna van Dorssen, Sietske Renting, Hester Oosterbroek; Eindred. Janet van Dijk 

8.201 Pasen 
Op weg naar Pasen: activiteitenkalender voor thuis 
Eindred. Marita Nijenhuis 
Op weg naar Pasen biedt elke week 5 pagina's, een voor ouders en vier voor kinderen van vier tot twaalf 
jaar. 

8.202 
Bonnefooi Jrg 3, nr 3 maart 1999. 
Einred. Trijnie Bouw 
Informatie om samen met kinderen de veertigdagentijd en het paasfeest te vieren.  

8.203 
40 dagentijd 1997: zes orden van dienst voor de vespers in de veertigdagentijd 
Bevat het programma van vieringen die in de Immanuelkerk plaats hebben gevonden. Bevat met name 
muziek en tekst en psalmengebed. 

8.204 
Op weg naar het licht 
Lelystad: SOW-gemeente, [19..] 
Paasproject om de Pasen voor te bereiden in het gezin gedurende de 40-dagentijd. 

8.205 
Gaan waar geen wegen zijn 
Eindred. Thea Jens …[et al.] 
Bundel met verhalen, liederen en suggesties voor spelen en vieringen van het Paasfeest. 

8.206 
Om Pasen te vieren 
red. Hinke Wever; ill. Charlotte Dematons 
Diverse werkvormen, verhalen en paasspelen ter voorbereiding en ter viering van Pasen. 

8.207 
Pasen …: nieuwe ogen krijgen 
Red.: Jaap Jonk ..[et al.]; Eindred.: Bep Smits 
De map kan worden gebruikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar om naar Pasen toe te werken 
(veertigdagentijdmap). De woorden ‘kijken en zien’ lopen als rode draad door de map. 
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8.208 
Stappenkalender voor de veertigdagentijd: een reis langs de Nijl om projecten van kerken in Actie te 
steunen 
Met tekstbijdragen van Loes Bongers … [et al.]; samenst. En red.: Nelleke Kraaikamp … [et al.]; Eindred.: 
Margje Kuijper 
Bestemd voor het gezin om in veertig stappen toe te leven naar het Pasen. Voor alle veertig dagen staan er 
suggesties voor bezinning voor zowel kinderen van vier t/m acht jaar als kinderen van 9 t/m 14 jaar. Elke 
week heeft een weekthema. 

8.209 
Op weg naar Pasen: kalender voor thuis 
Met bijdragen van Tineke Ekhart-van Leeuwen; eindred. Marita Nijenhuis 

8.210 
‘Pasen… Nieuwe ogen krijgen’ 
Red.: Cecile de Bruin …[et al.]; Eindred.: Bep Smits 
Bestemd voor tieners. De woorden ‘kijken en zien’ lopen als rode draad door de map. Hierbij zijn diverse 
liturgiesuggesties opgenomen. 

8.211 
Pasen: artikelen uit de tijdschriften: Korrel, Kiosk en Kiezels. 
Samenst. Mediatheek SOW Gemeente Swifterbant 

8.212 
In de tijd van het oude Palestina: een kijkje in het verleden  
Ajchenbaum, Joceline; bew. door Marie-José van de Weijer; met ill. Van Ginette Hoffmann 
Noach en zijn familie vieren aan het begin van onze jaartelling het paasfeest in Jeruzalem. Mede aan de 
hand van illustraties laten zij zien hoe de Joden in die tijd leefden. Vanaf ca. 9 jaar. 

8.213 
Rolling Stone: het complete paasverhaal. CD-ROM extra voorzien van handleiding voor ouders en docenten. 

8.214 
Veertigdagenboekje 2009 Protestantse Gemeente Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen / samenst. Els van 
der Leck … [et al.] 

8.215 
Intercity bestemming Pasen: een reisgids voor de goede week 
Nynke Dijkstra, Age Kramer, Dio van Maaren 

8.216 
Liefde betaalt: gedachten rond Goede Vrijdag 
J.J. Poort 

8.217 
Uw Koninkrijk kome: korte overwegingen bij de lijdenstijd 
E. Th. Thijs 

8.218 
Paasfeest: vroegchristelijke preken uit de paastijd. – (christelijke bronnen 2) 
Vert. en toegelicht door C. Datema, R.F. regtuit en J.M. Tevel  

8.301 Bevrijding 
Vrijheid geef je door 
Mies Bouhuys … [et al.] 
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Dit boekje is uitgedeeld aan alle kinderen in groep 7 / klas 5 in het jaar 2000. Het gaat over oorlog, vrede en 
vrijheid. Het gaat over toen, en nu en ook in de toekomst. 

8.400 
Hemelvaart 

8.501 Pinksteren 
Pinksteren: feest van de geest 
Red.: Jaap Jonk …[et al.]; Eindred.: Let Roukema en Willy van Viegen 
De Pinkstermap bestaat uit twee delen. In de inleiding wordt de betekenis van Pinksteren beschreven. Het 
eerste deel bevat programma’s met verwerkingssuggesties en een viering. Het tweede deel bestaat uit een 
aantal (buiten)spelen. De map is te gebruiken voor de leeftijdsgroepen 6-12 en 12-15. 

8.502 
Weet je hoe de wind …: verhalen, vieringssuggesties, liederen en verwerkingsmateriaal voor de 
Vijftigdagentijd en Pinksteren 
samenst. Hanna van Dorssen, Rene van der Rijst; ill. Anna Hermine de Graaf 

8.503 
Pinksteren vieren met kinderen  
samenst. Mondiale werkplaats m.m.v. JokenWit … [et al.]; ill Anjo Mutsaars 
Suggesties om samen met kinderen Pinksteren te vieren in school en kerk. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen de groepen 1-3 en 4-8 van de basisschool. Voor jonge kinderen zal de nadruk liggen op de beleving 
van het verhaal en de activiteiten. Met de oudere kinderen kan dieper worden ingegaan op de betekenis 
van het verhaal en de symbolen. 

8.504 
Als een lopend vuurtje ….. 
Aan Christelijke kerken op een bepaalde route is gevraagd om eigentijdse verhalen en/of foto’s aan te 
leveren. Het item dat gekozen werd was: de Geest van Pinksteren. Sommige verhalen zijn geschreven in 
een aantal dialecten en eentje in het Surinaams. Tevens zijn er ook foto’s toegevoegd uit Roemenie. 

8.505 
De pinksterduif: een prentenboek bij het pinksterfeest 
Greet Brokerhof- van der Waa, Xantha-Iris Vorst 

8.601 Kerst 
Koningssterren 
Kati van Bergen 
Een advent met materiaal voor elke adventszondag, kerstdagdienst en suggesties voor de kerstnachtdienst 
en avondgebeden in de adventstijd. Naast de evangelielezing staat er voor elke zondag nog een voorstel 
voor een lezing uit het Lukas-evangelie. Het project is geschreven met het oog op de kinderen in de 
gemeente en tijdens de kindernevendienst. 

8.602 
De ster achterna 
Red. Mascha Brand … [et al.] 
In de kerstmap voor kinderen staat Jonas centraal. 

8.603 
Kun je ons vertellen …: zingen en spelen met Kerst 
samenst. Ton Heijboer; ill. Anjo Mutsaars 

8.604 
Kerstfeest anders: eigentijdse kerstverhalen 
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Samengest. door Miep van Rooijen 

8.605 
Een mand vol dennenappels: deel 2 
Margriet van Bebber … [et al]; samenst. Ulla Berger 
Bundel met kerstverhalen geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, vanaf 7 jaar en vanaf 10 jaar. 

8.606 
Sterren die stralen 
Mies Westera-Franke 
Een boekje om thuis of tijdens de kindernevendienst of op school als adventsproject te gebruiken. Dit 
project is overgenomen uit ‘Een heel eind van huis’ het deel voor kinderen van 8 jaar uit de serie ‘Heb je 
wel gehoord’. 

8.607 
Jezus is geboren 
Tekst en ill.: H. v.d. Meer  

8.608 
Ontmoetingen op weg naar Bethlehem 
Jack de Groot, Rien Wattel 
Een Advent- en kerstproject voor kerk en school. 

8.609 
Het kind opnieuw geboren 
Red. Greetje Hulster …[et al.]; eindred. Iet Roukema en Hilde Kwakkel; ill. Ilonka Buhrs 
Het accent ligt op kerstspelen en kerstmusicals. Ze zijn bestemd voor 6 tot 16 jarigen. 

8.610 
Nu de engelen zingen: suggesties voor de viering van het kerstfeest met kinderen aan de hand van het 
geboorteverhaal van Jezus, geschreven door de evangelist Lucas 
Bijeengebracht door Jan Pieter Son. 

8.611 
Michiel en de houtsnijder: een prentenboek bij het kerstverhaal 
Gerard van Midden, Richard Feld 
Diaserie en cd ontbreken. 

8.612 
De kerstnacht van Jande en andere kerstverhalen 
Henk Kuindersma; met ill. van Wil Kroon 

10. Video’s 

10.05 
Bekijk’t maar: werken met jongeren en films + aanvullingen uit Grip 
Werkmap met programma’s over waarden en normen n.a.v. thema’s in films voor jongerengroepen vanaf 
vijftien jaar. In het eerste deel van de map is een aantal aspecten van de methodiek die in de progamma’s 
zijn gebruikt nader toegelicht. Het gaat dan om de methodiek van het kijken, het voeren van een 
filmgesprek en het stellen van kijkvragen.  
In het tweede deel is ter inleiding op de filmprogramma’s een introductieprogramma opgenomen met een 
onderdeel over de ontdekking dat de manier van kijken naar stilstaande en bewegende beelden per 
persoon verschilt. Voor dit programma is gebruik gemaakt van een foto. Het tweede onderdeel is 
gebaseerd op het kijken naar reclamespotjes en het derde deel is gebaseerd op een korte film van Mr. 
Bean. In de filmprogramma’s zijn enkele facetten uit de speelfilms naar voren gehaald om er mee aan de 
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slag te gaan. De films die in deze map aan bod komen zijn: The Fisher King, The Truman Show, dead poets 
society, Antonia, Good Will Hunting en Philadelphia.  

10.15 
The passion. DVD met brochure. Hervertelling paasverhaal. 

10.16 
"De Storm" (DVD) 

11. Spelen 

11.01 
Mijn God wat 'n leuk cadeautje 
Bevat een klein tekstboekje over God, een cd met de volgende items:  
1 Counting days, 2 In 't teken van het hout, 3 Vandaag, 4 Psalm 50, 5 Kom, stilte.  
En een diskette met een vraag en antwoordspel over God en geloof. Het spel is opgebouwd als een 
zoektocht door een doolhof van vragen.  
N.B. dit spel werkt alleen op een DOS computer of in de DOS-modus. 

11.02 
Spel-band 
Red.: H. van Dam, L. Noorthoek, F.E. Schreuder 
Bestemd voor leidinggevenden in vereniging- en clubwerk, voor leiding van jeugdkampen en voor het 
evangelisatie-en recreatiewerk. Uiteenzetting over het belang van het leren spelen. Hierna volgen de 
beschrijvingen van de spelen op een systematische manier met aandacht voor o.a. spelvoorbereiding, 
spelverloop, materialen en variaties op het spel. 

11.03 
Bijbels puzzelboek 

11.04 
Groot en leuk knutselboek: 25 originele knutselwerkjes voor elke leeftijd met duidelijke aanwijzingen 
Anne van de Lanoitte 

11.05 
Tussendoortjes 
Eindred. Let Roukema 
Verzameling spelletjes voor kinder- en tienerwerk. 

11.06 
Boemerang swingt de wereld over: een activiteitenaanbod voor jong Nederland junioren (10-13 jaar) 
Red. Irma Mommers; Eindred.: Alex van Zundert, Hans van Vestjens 
Het project heeft als thema’s ‘tropisch regenwoud’ en ‘hergebruik van materialen’. 

11.07A 
Map met spelen bevat o.a.: 
Rafa Rafa drie themaspelen 
Teksten: Joke Hoogendoorn …[et al.]; eindred.: Mirjam Schaap 
Drie themaspelen over: cultuur en cultuurverschillen, rolpatronen en straf. 
Communicatie-spel 
Spel met aandacht voor hoe je naar een ander kijkt en hoe de ander naar jou kijkt met nadruk op signalen 
die een ander uitzendt 
Honger naar graanvelden 
Hetty Vreugdenhil; Eindred. Mirjam Schaap 
Spel waardoor je kunt ervaren hoeveel er afhangt van de uitgangspositie die je hebt in het leven. 
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Valentijnsspel; Het is een soort ganzenbordspel. 
Adventspel 
Diakonaalspel 
Grenshandelsspel 
Het is een avondspel voor 8-12 en 12-15 jarigen. Het is een bosspel waarbij smokkelen en geluiden 
belangrijke spelelementen zijn. 

11.08 
Werkvormen voor jongerengroepen vanaf 12 jaar 
Samenst. Arend Eilander en Joost Jongepier; Tekstred. Herman van Wijngaarden 
Onder werkvormen verstaan de auteurs: ‘manieren om met een thema aan het werk te gaan’. Een 
werkvorm is dus altijd een middel om een bepaald doel te realiseren (b.v. informatie verzamelen, inleven in 
een ander, inventariseren van: meningen, oplossingen, gedachten en gevoelens bij een thema, voor- en 
nadelen, argumenten voor en tegen), reageren op elkaar, kennismaking; verkenning tekstbijbelgedeelte of 
introductie op een onderwerp, verwerking van een thema. 

11.09 
Nieuw bijbels puzzelboek 
Samengest. door Paulus-Jan en Antje Kievit; Tek. Anjo Mutsaars 
Kennis over de bijbel die spelenderweg (m.b.v. puzzels, opdrachten, spelletjes, vragen etc.) geleerd kunnen 
worden. De onderdelen kunnen thuis of in een groep of klas worden uitgevoerd, soms met tweetallen maar 
meestal individueel. De oplossingen staan achteraan in het boek vermeld. 

11.10 
Weet ik veel?: 1500 vragen veel spelvarianten 
Jan de Koning 
Is een vervolg op Bibliant en bestemd voor kinderen van ongeveer 11 jaar. Er worden op verschillende 
manieren vragen gesteld over de Bijbel. 

11.11 
Search&Find: daylight bible game 
Spel voor2-5 spelers vanaf ca. 12 jaar waarin men 400 vragen kan beantwoorden. Het spel bevat 200 
kaarten met vragen over de bijbel, 15 pionnen, 2 dobbelstenen en een speelbord met spelregels. 

11.12 
Het grote spelletjesboek 
Erwin Glonnegger 
Vert. van Das goldene Spielbuch 

11.13 
Puzzels en woordraadsels: Bijbelverhalen, denk- en rekenvragen 
Su Box; ill. Graham Round; vert. Dominique Schoenmaker 

12. Gedichten 

12.01 
Letters van je leven 
Hans Bouma 

12.02 
In Zijn hand geborgen: gedachten, gedichten en gebeden 
Gerrie Minnesma 

12.03 
De zon in een dauwdruppel  
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A.F. Troost 
Veertig korte bijdragen die eerder verschenen in het blad de Elisabethbode. 

12.04 
Zeg het maar gewoon (deel 2): gebeden voor iedereen 
Greet Brokerhof- van der Waa 
De gebeden zijn deels eerder verschenen in ‘Een zoutkorrel voor elke dag’ of ‘Kiezels’ (tijdschrift voor 
opvoeden en geloven). 

12.05 
Een rode draad: bezinning het hele jaar door 
Greet Brokerhof van der Waa, Gerard van Midden e.a. 
Bevat een selectie van teksten uit Bulletin, onderwijs & inspiratie. De gedichten, gebeden en mediatieve 
teksten zijn geordend in hoofdstukken die parallel lopen aan het cursusjaar. Van ‘Begin schooljaar’, via 
‘Kerst’ en ‘Pasen’ tot’ ‘Einde schooljaar’ en ‘Het hele jaar door’. 

12.06 
Ontmoeting: vijftig mogelijkheden voor inspiratie 
Red. Janet van Dijk … [et al.] 
2 exemplaren. 

12.07 
Mens mag je zijn 
Hans Bouma en Evelyne Dessens. – 3e dr.  

12.08 
In de schaduw van de psalmen 
Hans Bouma. 
Betreft persoonlijke impressies van de psalmen. 

12.09 
Geloof je dat nog? 
Nel Benschop. – 10e dr. – Overdenkingen waarin de kernpunten van het christelijk geloof zijn weergegeven, 
zoals die in de Apostolische geloofsbelijdenis zijn samengevat.  

12.10 
Elkaars mens  
Hans Bouma en Evelyne Dessens 
Over leven als samenleven en over de betekenis die we hebben voor anderen. 

12.11 
Opengaan: vijftig mogelijkheden om je open te stellen 
Red. Janet van Dijk 
Compilatie van enkele pagina’s uit de boekjes: Vol van Geest, Bezield!, Verwondering en Ontmoeting. 

12.12.1 
Geloof 
Janet van Dijk en Nynke Dijkstra-Algra 
Betreft citaten uit de Bijbel, uitspraken van ‘mensen van naam’ en gedicht- en liedteksten over geloof. – 
(Geloof Hoop en Liefde) 

12.12.2 
Hoop 
Janet van Dijk en Nynke Dijkstra-Algra 
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Betreft citaten uit de Bijbel, uitspraken van ‘mensen van naam’ en gedicht- en liedteksten over geloof. – 
(Geloof Hoop en Liefde) 

12.12.3 
Liefde 
Janet van Dijk en Nynke Dijkstra-Algra 
Betreft citaten uit de Bijbel, uitspraken van ‘mensen van naam’ en gedicht- en liedteksten over geloof. – 
(Geloof Hoop en Liefde) 

12.13 
Elke dag moederdag: de mooiste gedichten voor moeder 
Ill. Janneke Brinkman-Salentijn 

12.14 
Liefde is ons getij (vrij naar het hooglied) 
Jaap Zijlstra en Henk Werff 

12.15 
In het oog in het hart, van een zieke voor een zieke 
Koos Veefkind 

12.16 
Dank u wel, Heer: 365 kindergebeden voor vandaag en iedere dag 
Carol Watson 

12.17 
Een open hand naar de hemel  
Nel Benschop 

13. Rouw 

13.01 
Is mamma nu een engel?: kinderen en de dood 
Joyce de Schepper  
Brochure met informatie voor iedereen die, privé of beroepsmatig, meer zicht wil krijgen op de relatie 
tussen kinderen en de dood. 

13.02 
Literatuur  
Literatuur over de dood en rouw voor kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners 

13.03 
Een bijzonder iemand is gestorven 
Samengest. door: The Department of Social Work St. Christopher’s hospice; vert.uit het Engels en bew. 
door Stichting Achter de Regenboog; ill. Caroline Crossland 
Vertaling van: Someone special has died. 

13.04 
Waarom mijn moeder?  
C.L.M. van Noort; tek. Agnes de Boer-van Galen 
Voor kinderen vanaf 10 jaar. 

13.05 
Waar ben je nu, zie je me nog?: teksten bij een afscheid voor en door kinderen  
Riet Fidelaers-Jaspers 
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Verhalen en gedichten over afscheid die gebruikt kunnen worden bij afscheidsdiensten, in de klas of om 
thuis voor te lezen. 

13.06 
Kun je de dood ook groeten?: 101 afscheidsgedichten  
(samenst) Riet Fiddelaers-Jansen 
Gedichten geschreven voor kinderen en jongeren. 

13.07 
Lieve oma pluis 
Dick Bruna 

13.08 
Als je dood bent, word je dan nooit meer beter?  
Piet en Joeri Breebaart 
Verhaal van Piet Breebaart en zijn vijfjarige zoon Joeri, n.a.v. Joeri’s tweejarige broertje Remi. 

13.09 
Stilte a.u.b. ik denk aan de kip  
Hans Hagen; met ill. van Harrie Geelen 
Onno Ebbe rouwt om zijn kip die hij heeft begraven, maar ontdekt gaandeweg dat het leven doorgaat. 
Prentenboek met kleurige schilderingen voor kinderen vanaf ca. vijf jaar. 

13.10 
Marianne denkt aan oma  
Bettina Egger; geill. door Sita Jucker 
Boek is bestemd om ouders te helpen bij gesprekken over sterven. 

13.13 
Dat is heel wat voor een kat, vind je niet? Judith Viorst 
Novelle over door en begraven van een kat. 
Tevens een symboliek t.a.v. het Paasevangelie 

13.14 
Vlinder voor Marianne  
Virginia Lee; Vert. Paul Biegel. – 5e dr. 

13.15 
Rond de dood 
Idelette Otten, Esther van der Panne, Irene Versnel; Eindred. Janet van Dijk … [et al.]. Brochure. 

13.16 
Derk Das blijft altijd bij ons 
Susan Varley 
Prentenboek . [vert. uit het Engels: L.M. Niskos] 

13.17 
Rond de dood (brochure) 
Ideletten Otten, Esther van der Panne, Irene Versnel 

13.18 
Bette Westera en Sylvia Weve  -  Dood-Gewoon. 
Echt doodgewoon is een boek over de dood niet – niet voor volwassenen en al  
helemaal niet voor kinderen. 
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En toch… de dood hoort bij het leven! Vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken. Je opa, je buurman, je 
vader of moeder, de hond of de poes… allemaal kunnen ze dood gaan. 
Bette Westera gaat grote thema’s niet uit de weg. 
Ze laat, op luchtige wijze, alle gezichten van de dood zien. 
Het levert een prachtige verzameling troostrijke gedichten op voor jong en oud,  
schitterend geïllustreerd door Sylvia Weve. 

14. Pastoraat 

14.01 
Bidden in het pastoraat 
Hans Bouma en Jaap Faber 

14.02 
Plezier beleven aan de kerk: over het werven, motiveren en vasthouden van vrijwilligers in de gemeente  
George Brucks & Piet van Midden 

14.03 
Met de gemeente het jaar door 
Nelleke Boonstra, Gerry Kramer-Hasselaar en Jaap de Lange (red.) 
Speciale uitgave: 1000e nummer van het Ouderlingenblad. 

15. Overdenkingen 

15.01 
Je leeft maar één dag vandaag 
Phil Bosman. – 2e dr. 
Overdenkingen. 

15.02 
Bidden het kleine boek van het bidden  
Anselm Grün 

15.03 
30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente 
Nynke Dijkstra-Algra; Eindred. Janet van Dijk 
Handreiking om in de kerkenraad of werkgroep de bezinning op gang te brengen. 
Voorin de map is een dvd toegevoegd: Voor hen … een film met een echte missie. Bij deze map behoort het 
gelijknamige boekje. Het is een verkorte versie van de map, waarin de 30 modellen uitgebreid, met 
stappenplannen worden gepresenteerd.  

16. Preken 

16.01  
De preken van mijn moeder 
gekozen en ingeleid door Seth Gaaikema. – 4e dr. 

17. Romans 

17.01 
Brieven uit de hel 
C.S. Lewis 
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18. Naslagwerken 

18-01 
J.R.Porter - De sleutel tot de bijbel 

18-02 
Colin Wilson - Atlas van heilige plaatsen 

18-03 
Taakgroep liturgische tuin - Werkmap met uitleg over "De Oljftak". 

19. Bordspellen 

19-01 
Search and find - Daylight bible game 

19-02 
Anderland - Kerk op kop 

20. Gespreksmaterialen 

Wat velen niet weten is, dat de mediatheek uit twee delen bestaat. Het hoekkastje in de garderobe, naast 
het invalidentoilet, hoort er namelijk ook bij. 

Wat zit daar dan in? 
BOVEN in de kast staan een aantal kleine replica's van voorwerpen uit de bijbel. Deze zijn ooit, in een ver 
verleden, gemaakt door een zondagsschoolleraar. Voor uitleg hangt er een lijstje naast de kast. 
IN HET LAATJE liggen de mappen met uitleg over een aantal winterthema's. 
ONDER in de kast vind je de materialen die de taakgroep Vorming en Toerusting in de loop der jaren 
gemaakt en verzameld heeft nav. de winterthema's. 

Deze materialen zijn ook heel goed te gebruiken bij andere activiteiten en in verschillende groepen. 
Het is jammer dat ze werkeloos in de kast liggen. 
De items zijn niet genummerd, zoals in de boekenkast. Wel zijn ze gestickerd met naam en/of onderwerp.  

Hieronder een lijst: 

Zelfgemaakt kwartetspel "Liturgische tuin De Olijftak" met map met uitleg 

Doos met vrolijke "knijpervlinders" 

Kaartjes met "gesprekken met drie mogelijkheden". Geschikt voor alle leeftijden. 

Doosje met christelijke gebedskaarten 

Thema: "Er zit muziek in de kerk" (2 dozen) 
Spiegelbeeld spel 

Gesprekskaartjes "Ontmoeten" (2x, in een blikje) 
Voor alle leeftijden 

Zelfgemaakt memoryspel, met als thema: Kunstwerken in Swifterbant 

Gesprekskaarten "Vruchtdragers" (40-60 jaar) 

"Kaarten op tafel" (2x)  
Open kaart spelen over geloofsvragen 

Thema: Geloof. "Hoe calvinistisch zijn wij". 2x bordspel + 2x uitleg. 

Thema: Vol van hoop 
Map met uitleg 
Doosje met voorwerpen 
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Map "Vol van hoop" in 2 dikke boeken 

Thema: Liefde 
Map met uitleg 
Map met liefdevolle teksten 
Ronde doos met gesprekskaarten 
Grote map met gedichten en spreuken 

Thema: Met hart en ziel geloven 
Map met uitleg 
Vragenkaartjes: Het hele lichaam doet mee 
Verhalen rond de Paaskaars 
Envelopjes met gespreksonderwerpen 

Thema: "Goede buren" 
"Herken ik, herken ik niet" 
Theezakjes gesprekken 

Thema: "Kerkproeverij" 
"Amuse", zing, kijk, eet en reis met Luther 

Thema: "Een goed gesprek" 
Map met uitleg 
Enveloppe met kunstafbeeldingen: "Wie is Jezus?" 
"Blikopener", vragen voor goede gesprekken 
2 doosjes met geloofswoorden 

Al deze materialen zijn voor iedereen te gebruiken. Alle mappen met uitleg liggen dus apart in het laatje. 
Eén vriendelijk doch dringend verzoek: Zet na gebruik alles weer terug waar en zoals je het vond. 


